בית ספר קהילתי  -אזורי

רמת כורזים

מ.א .מבואות החרמון

 תרגיל למידה מרחוק - דבר המנהלת -שלום רב לכולם,
הימים חולפים ביעף...הלמידה והעשייה בעיצומן,
בכיתות חדוות הלמידה ניכרת מכל פינה ,ומרחבי
הלמידה פעילים ומזמנים.
התוכניות הייחודיות שלנו ממשיכות לשמח את
הילדים  -המקהלה ,טניס השולחן ,התיאטרון,
הצילום ,הנגינה ,המוסיקה ,החממה ,פינת החי,
להקת המחול ,שעורי הבחירה ,מרחבי הלמידה החוץ
בית ספריים ,החינוך הפיננסי ,בני המצווה ,הלמידה
החדשנית בחטיבת כיתות ב' ג' ,שיתוף הפעולה של
שכבת כיתות ד' עם גליליום תל חי במסגרת החשיבה
העיצובית ועוד ועוד...
תלמידינו זוכים לצפות בהצגות איכותיות במסגרת סל
תרבות ,ופוגשים יוצרים במרחב הספרייה האיזורית
שבמועצה.
ההפוגות בגשמי הברכה מאפשרים לנו להתאוורר
ולצאת לטיולים ולסיורים לימודיים.
הורים מגיעים ללמד ולהפעיל את כיתות ילדיהם
בתחומי עניין מגוונים ומעניינים.
הנהגת ההורים פעילה ,מאורגנת בוועדות שונות
ויוזמת רעיונות לטובת תלמידינו ובית ספרנו.
צוות המורים מתמיד בלמידה ובהשתלמויות
להשבחת ההוראה.
בימים אלו אנו מתארגנים לקראת חג פורים האהוב
על מרבית הילדים .חגיגת "פורפורים" (השם המקורי
שניתן לפורים ברמת כורזים) ,תתקיים ביום ג' .913/
נגיע כולנו במיטב תחפושותינו ,ונהנה מתחנות
ההפעלה המגוונות והמשעשעות שתעמודנה לרשות
הילדים.
מאחלת לכל קהילת רמת כורזים המשך שיתוף
פעולה פורה.
חג פורים שמח! תיקי

 פורפורים -חגיגת פורפורים
תתקיים בבית הספר
ביום שלישי91/3 ,
חופשת חג פורים
בין התאריכים
22-2.3/

תרגיל למידה מרחוק
יתקיים ביום שני113/ ,
בין השעות 02:22-
 13:/2הפעילות תתנהל
במרחב האתר הבית
ספרי.

 גלישה בטוחה -במסגרת שבוע הגלישה הבטוחה
נעשו מספר פעילויות בבית ספרנו.
להורי תלמידי כיתות ה-ו הועברה ההרצאה "לכודים
ברשת" (בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים במועצה),
ובמקביל התקיימה פעילות לתלמידים בנושא הסכנות
הטמונות ברשת ,והשפעת העיסוק במסכים .היה ערב
מוצלח ומשמעותי .תודה להורים על שיתוף הפעולה!
תלמידי כיתות ה-ו נפגשו בנוסף ,עם רימונה שלג ,אמא
של אוריה ועומר ,שהרצתה על הנושא מתוקף עיסוקה
כפרקליטה בסנגוריה הציבורית .היתה הרצאה מרתקת!
תלמידי כיתות ד' נפגשו עם גילי אנטלר ,השוטר
הקהילתי ,שהעביר פעילות בנושא חשוב זה.
תודה לכם רימונה וגילי!
תלמידי כיתות א-ב-ג לקחו חלק בסדנאות שהועברו על
ידי תלמידי כיתות ו' .התלמידים הבוגרים גילו אחריות
בהעברת התכנים החשובים .כל הכבוד!
תודה גדולה לליזה ,רכזת התקשוב ,על אירגון ותיאום
המפגשים החשובים ,ועל הכנת התלמידים הבוגרים
לקראת הסדנאות.

 משולחן הנהגת ההורים -להלן סיכום עיקרי הדברים מהישיבה שהתקיימה ביום ראשון:2..2 ,
 דגנית שיתפה בנוגע לתוכנית חג פורים .השנה יתקיים "פורפורים" בסימן
ארצות העולם ,כל אחת מהתחנות תייצג מדינה אחרת .באחריות הוועדים
הכיתתיים לגייס הורים מתנדבים לצורך עזרה לצוות.
 הוחלט על המשך פרוייקט התנדבות הורים בשעות הבוקר ,בהכוונת
הרכבים באזור החניה .בשעות הצהריים תיעשה הכוונת התנועה על ידי
שומר ביה"ס( .מכתב בנושא נשלח אליכם ,ההורים ,על ידי המחנכות).
 פרוייקט ההזנה  -בעקבות ממצאי הסקר ,הוחלט שהמנות שדורגו נמוך
יוסרו מהתפריט הבית ספרי ,ותטופל בעיית האוכל הרטוב ,שהועלתה
באמצעות הסקר.

להולדת האח
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,
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,
להולדת הנכדה3האחות
מחנכת כיתה ו'
להולדת הנכדה הראשונה
מדריכת מתמטיקה -
להולדת הנכד.

 סיורים לימודיים -ההפוגות מגשמי הברכה ,מאפשרות לנו לצאת
וליהנות מהטבע שסביבנו.
ילדי כיתות ב' יחד עם בת שבע וחיים טיילו
בשמורת תל דן.
ילדי כיתות ו' יצאו עם רונית ,ליזה ואביגייל
לטיול בשמורת הבניאס.
כולם חזרו מרוצים ושמחים!
תודה רבה לנאוה ,רכזת הטיולים ,על אירגון
הסיורים הלימודיים!

 יום המאה-ילדי כיתות א' המתוקים ,יחד עם המחנכות שקד וסיון,
יפית ותמירה חגגו בשמחה את יום ה.122 -
המפגשים הכיתתיים שהתקיימו בשעות אחר הצהריים
עם ההורים ,היו מהנים עד מאד!
הילדים התרגשו להופיע בפני הוריהם,
ונהנו מהפעלות מקוריות ומיוחדות לציון  122ימי
לימוד.
תודה גדולה לריקי ולציון על העזרה הרבה.
איך שהזמן עובר מהר כשנהנים...

 מפגש עם יוצר -תלמידי כיתות ה-ו נפגשו עם מיכה ביטון,
שעליו ביססה הסופרת גלילה רון פדר
את דמותו של "ציון" ,גיבור ספרּה
"אל עצמי" .המפגש המרגש התקיים
בספריית מבואות החרמון.
תודה גדולה למימי רייברן ,מנהלת
הספרייה על תיאום המפגש והאירוח החם.
תודה רבה גם ללילך דולב ,מדריכת תחום הכתיבה על
תרומתה לארגון המפגש.

 תערוכת עבודות אישיות- סל תרבות -במסגרת תוכנית סל תרבות ,צפו ילדי כיתות
א-ב-ג בהצגה "מיכאל" ,מבית היוצר של
תיאטרון אורנה פורת ,בהיכל התרבות
בחצור הגלילית.
ההצגה עסקה בנושאים החשובים כל כך -
קבלת האחר וערך החברות .הילדים נהנו מאד!

 ביקור במוזיאון "יד לילד" -ילדי כיתות ו' יחד עם רונית ,ליזה ואביגיל ,ביקרו
במוזיאון "יד לילד" ,שבקיבוץ לוחמי הגטאות ,אשר
הוקם במטרה ליצור מפגש ראשוני חוויתי ומותאם עם
עולמם של הילדים שחיו בתקופת השואה .הסיור
הלימודי השאיר רשמים רבים על התלמידים.

במרחב בית חורש הועמדה תערוכה מרשימה
של עבודות ,שיצרו בנות שכבת כיתות ו',
בנושא" :נשות מופת"
במסגרת תוכנית הלימודים "דע מאין באת",
בחרו התלמידות דמות מופת נשית ,והכינו פלקטים
המציגים את הנשים ,על פועלן והישגיהן.
העבודות מעוררות השראה! יישר כח!

אנו משתתפים בצערה
של משפחת מלול ניתאי,
מראש פינה
על מות האב ,גבי ז"ל
מי יתן ולא תדעו עוד צער!

