בית ספר קהילתי  -אזורי

רמת כורזים

מ.א .מבואות החרמון

כל הכבוד!!!
לתומר פיחטמן ,מכיתה ג' נאוה ,ברכות על
זכייתך בתואר אלוף הארץ באגרוף תאילנדי.
לעדו רז ,מכיתה ה' שני ,ברכות על זכייתך
באליפות הגליל בשחייה ,ב 011 -מ' חתירה.
גאים בכם!
 מפגש עם סופר -ילדי כיתות ג'-ד' התארחו בספריית מבואות החרמון,
ונפגשו עם הסופר ינץ לוי ,שהקריא פרקים נבחרים
מספריו האהובים " -הרפתקאות הדוד אריה"" ,המורה
דרורה לא מפלצת" ו"כשסבא אליהו היה קטן".
הילדים היו מוקסמים ושאלו שאלות יפות וחכמות.
במקביל למפגש עם הסופר ,פעלו הילדים במרחב
הספרייה ,וזה המקום להודות למימי רייברן ,מנהלת
ספריית מבואות החרמון ,ולהגר גפני ,על האירוח
החם ,ועל הפעילות המקורית והמלהיבה שהכינו
עבורנו .תודה לך מימי על כל עשייתך למען תלמידינו,
ועל פועלך לקידום אהבת הספר.

 שבוע השפה העברית -בכל שנה ,בתאריך כ"א בטבת ,אנו מציינים את יום
הולדתו של אליעזר בן יהודה ,מחייה השפה העברית.
במהלך השבוע לומדים הילדים על האיש ותרומתו
הרבה לשפה העברית ,ורואים איך מתחדשת וצומחת
העברית כל העת.
בחנו את עצמכם -
מהי מרשתת? ומהי קפצת? מהו תצרף? ומהו
תחפיף? האם תדעו פתיתֹונים מהם?
התשובות ועוד מידע מעניין תמצאו באתר בית הספר...

 סקר שביעות רצון מההזנה - חגיגת אותיות -ילדי כיתות א' המתוקים נהנו מחגיגת אותיות
מקסימה ,עם סיום הקנייתן.
המחנכות  -שקד וסיון ,יפית ותמירה יחד עם
ריקי ומירי ,ארגנו לילדים ארוחת בוקר
חגיגית ,מלאת כל טוב!
תודה לכל ההורים על שיתוף הפעולה!

 התרמה לאלו"ט-ילדי כיתות ה' ,חברי
המנהיגות הצעירה,
התרימו למען אלו"ט,
ועשו חיל.
הסכום שנאסף -
.₪ 5,833
יישר כח!

תלמידי בית הספר ענו במהלך השבוע האחרון על
סקר מקוון ,שנועד לבדוק את מידת שביעות רצונם
מההזנה .ספק ההזנה הוחלף בתחילת השנה,
בעקבות פועלה של הנהגת ההורים ,וחשוב היה לנו
לקבל את חוות דעתם של ה"לקוחות הצעירים" על
טעמן של המנות השונות .את תוצאות הסקר נציג
לכשתהיינה.

 בדיקת שיניים -מדי שנה נערכת בדיקת שיניים לילדי בית הספר.
רופא השיניים החביב שלנו ,הרעיף מחמאות על
רמת היגיינת השיניים של תלמידינו.
כל הכבוד לילדים המקפידים על כך!

להולדת האחות

