בית ספר קהילתי  -אזורי

רמת כורזים

מ.א .מבואות החרמון

 אסיפות הורים - שיעורי בחירה -במהלך הימים הקרובים יוצגו לתלמידים
שיעורי הבחירה ,ולאחר שיבוצם ,בהתאם
לבחירה האישית ,נתחיל בשיעורים אלו.
להלן שיעורי הבחירה המיועדים לשכבות
הגיל השונות:

כיתות א-ב
חקר בטבע  -שי
עשה זאת בעצמך  -רבקה
מחול  -רונית
יצירה  -רויטל
רוגע ושלווה  -בת שבע
משחקים של פעם  -תמירה
מגע בחומר  -יפית
תיאטרון  -סיון

שמחנו לפגוש את ההורים שהגיעו לאסיפות
הכיתתיות ,אשר נערכו בשני מועדים  -האחד
להורי תלמידי כיתות א'-ג' והשני להורי תלמידי
ד'-ו'.
במפגש במליאה הציגה תיקי את החזון הבית
ספרי ,ואת עיקרי הנהלים הבית-ספריים.
בהמשך ,במסגרת הכיתתית ,הציגו המחנכות
את תוכנית הלימודים ,את ספרי הלימוד וכן
נהלים נוספים  -כיתתיים ובית ספריים.
עיקרי הדברים נשלחו במייל כסיכום ,ממחנכות
הכיתות .הורים שנבצר מהם להגיע  -אנא קיראו
והתעדכנו.

כיתות ג-ד
קיימות  -שי
חוקרים צעירים  -לילך
אומנות  -רבקה
ערבית  -מרווה
טבחים צעירים (קבוצה  - )1דגנית
טבחים צעירים (קבוצה  - )2גלית
מחשבים  -עינב
צילום  -ליאור

 לתשומת לב -יום הבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות
האזוריות יתקיים ביום שלישי ,ה03.13 -
ביום זה לא יתקיימו לימודים במערכת החינוך
שבתחום הרשויות הללו.

 -מתארחים בסוכה -

להולדת האח

גם השנה הוזמנו ילדי בית הספר להתארח
בסוכה היפה שלנו.
התלמידים ראו את ארבעת המינים ושמעו
תקיעת שופר.
תודה רבה לציון ,אב הבית ,על הקמת הסוכה
להנאת כולנו ,ולרבקה ,המורה לאומנות ,על
קישוט הסוכה יחד עם תלמידי בית הספר.
תודה ליגאל שדה ולחיים בר על המפגשים עם
הילדים ,ועל ההסברים המעניינים.

לשון הרע  -לא מדבר אלי!
במציאות של היום ,בה כולנו פעילים ברשתות
החברתיות ומבינים את ההשפעה של כל מילה
שנכתבת ,חשוב להקפיד הקפדה יתרה לפני
שמדברים או כותבים על האחר.
כדי להזכיר לכולנו כמה כח יש לנו בידיים,
חילקנו לילדים בסמוך ליום כיפור ,צמידים
שעליהם כתוב" :לשון הרע לא מדבר אלי!"
תודה רבה למימי רייברן ,מנהלת ספריית
המועצה האזורית מבואות החרמון ,על תרומת
הצמידים הללו ,הנושאים מסר חשוב ,שעלינו
לאמץ כדרך חיים.

אנו משתתפים בצערה
של משפחת פרץ גלי,
ממשמר הירדן
על מות הסבא.
מי יתן ולא תדעו עוד צער!

 תרגיל התגוננות -לפני יציאתנו לחופשת חג סוכות ,ערכנו תרגיל
התגוננות בית ספרי ,אשר כלל כניסה למקלט,
כנדרש בעת ירי טילים ,וכן יציאה לשטח
הפתוח  -בעת רעידת אדמה.
תודה לחיים בר ,רכז הביטחון ,על הובלת
התרגיל.

