בית ספר קהילתי  -אזורי

רמת כורזים

מ.א .מבואות החרמון

 דבר המנהלת -נרגשת לפתוח את שנת הלימודים תשע"ט ,בתחושת התחדשות
וגאווה בבית ספרנו האהוב .איחוליי שתהא השנה הבאה עלינו
לטובה שנת לימודים פורייה ,ברוכה בעשייה ,בחוויית לימודים
משמעותית ,בצמיחה ובשמחה.
מתוך הבנת גודל האחריות המוטלת עלינו בחינוך תלמידינו,
נמשיך לפעול בשיתוף פעולה עימכם ההורים ,תוך מתן כבוד
ואמון ,עליהם מושתת הקשר בינינו .אנו ,הצוות החינוכי ברמת
כורזים ,עושים ונעשה למען תלמידינו בתחומים הלימודיים,
החברתיים והערכיים .נפעל מתוך שקיפות מולכם ונימצא את
הערוצים שבהם תוכלו לקחת חלק ,לתרום ולהתגייס לטובת
ילדיכם ,תלמידינו .מעורבותכם תשפיע באופן ישיר על תחושת
השייכות של ילדיכם לבית ספרנו ,ותטפח בהם את הגאווה
להיות שייך לרמת כורזים.
התקשורת הפתוחה ,השיח המכבד ,הכבוד למורים ,לתלמידים
ולכל באי בית ספרנו הינם חלק מהחזון שלאורו אנו הולכים.
אייחל להמשך עבודה בדרך זו.
גם בשנה זו ,נמשיך ונשקיע זמן ומאמץ בראיית הטוב ובמיצוי
היכולות אצל כל תלמידינו .אנו מאמינים שאנו ראויים למעשה
החינוכי ,ומתוך כך מאמינים שכל אחת ואחד יכול/ה!
האמונה גם היא ערך בחזון שלאורו אנו הולכים.
השנה נמשיך לחזק ולהעצים את הדרישות הלימודיות והערכיות,
ההרגלים ,האחריות ללמידה ,הסקרנות ,המיצוי האישי ,החשיבה
מחוץ לקופסה ,העבודה בשילוב גילאים שונים ,הלמידה
במרחבים החוץ בית ספריים ,התרומה לקהילה ,אהבת האדם
והארץ ,ונאפשר את הבחירה שגם היא ערך בחזון שלנו.
במהלך חופשת הקיץ עסקנו בהכנת תוכניות פדגוגיות ,כמו גם
בהכנת הכיתות וכל המרחבים הלימודיים והמגוונים הנמצאים
בבית ספרנו ומחוצה לו .הצוות כולו השקיע מאמץ בהכנות
ובהתארגנות לשנה זו ,בית הספר יפה ,נעים ומזמין.
אני מודה לכל אנשי הצוות ומעריכה את כולם ,על העשייה
המשמעותית .מזמינה אתכם ההורים להמשיך ולהיות שותפים
לדרך.
מאחלת לכם בשם כולנו  -שנה טובה ומוצלחת!
תיקי

גַּם ַּה ָּׁשנָּׁה ֵ /לָאה גולדברג
מֹוריק ַה ֶּד ֶּשא
ושנָׁה ִ
כֹּל ָׁשנָׁה ָׁ
יֹורד ַה ָׁמ ָׁטר.
עֹולה ַה ַח ָׁמה וְ ֵ
וְ ָׁ
כֹּל ָׁשנָׁה וְ ָׁשנָׁה ֲא ָׁד ָׁמה ִמ ְת ַח ֶּד ֶּשת,
ּומ ְז ִהיב ֶּה ָׁה ָׁדר.
ַמ ְל ִבין ֶּה ָׁח ָׁצב ַ
ָׁשים ָׁלרֹוב
נֹול ִדים ֲאנ ִ
כֹּל ָׁשנָׁה ָׁ
ִל ְד ָׁמעֹותִ ,ל ְצחֹוקּ ...ו ְל ֲאחוָׁה.
רֹוצה ַרק טֹוב -
ישהּו ָׁה ֶּ
יֵש ִמ ֶּ
גַם ַה ָׁשנָׁה.

 ברוכים המצטרפים -ברוכים הבאים  -כל תלמידינו
החדשים! נאחל לכולכם התאקלמות
קלה והשתלבות נעימה בחברת
הילדים.
ברוכה הבאה שני דיין מחנכת כיתה
ה' ,וברוכים הבאים -
נועה ,מדריכת המוגנות
איציק ,המורה לתיאטרון
שחר ,המורה לטניס שולחן
ריקי ,סייעת בכיתתה של תמירה
שיהיה לכולכם בהצלחה!

 אסיפות הורים -רשמו לפניכם את התאריכים והשעות:
כיתות א' -ג' ( 9..1יום חמישי) בבית ניצנים,
בין השעות 01:11 -90:11
כיתות ד' -ו' ( 01.1יום חמישי) בבית חורש,
בין השעות 01:11 -90:11

 זמני הסעות מהישובים -*ההסעות תצאנה מהישובים בשעות הבאות:
אליפלט 52:70 -
אמנון  52:70 -ממשיך איסוף בכורזים
כורזים 52:75 -
כחל 52:75 -
קדרים 52:70 -
כרכום 52:70 -
משמר הירדן  -אוטובוס ( 52:75 - 7מחניים)
אוטובוס ( 52:75 - 7מ .הירדן)
להורים המסיעים -
שערי בית הספר נפתחים בשעה .52:70
*יתכן שינוי בזמני ההסעות.

 מערכת שעות חדשה -לתשומת לבכם  -בשונה משנים קודמות ,יום הלימודים
יחל בשעה  10:11ויסתיים בשעה .91:91
לפניכם זמני השיעורים וההפסקות.

 נהלים בית ספריים -יום הלימודים יתחיל בשעה  ,10:11יש
להקפיד להגיע בזמן.
תלמידי בית הספר מגיעים לבושים בחולצת
תלבושת אחידה עם סמל בית הספר.
ביום הלימודים הראשון ובטקסים ,יש להגיע עם
חולצת תלבושת לבנה.
חל איסור על שימוש בטלפונים סלולאריים
במהלך יום הלימודים .תלמידים המביאים
טלפונים ,ישאירו אותם במזכירות בית הספר עד
לסוף היום.

 פרויקט ההזנה -לתשומת לבכם ,פרויקט ההזנה יחל מיום
רביעי ,..91.90 ,מיד אחרי חופשת סוכות.
עד לתחילת ההזנה ,הקפידו לשלוח עם ילדיכם
כריך נוסף או ארוחה בקופסת אוכל.
אין להביא "מנה חמה"!
בהזדמנות זו נזכיר ,כי בית ספרנו הינו בית
ספר ירוק ,ואנו מקפידים לשמור על הטבע
הסובב אותנו.
אנא הקפידו לשלוח את מנות האוכל של
הילדים (בוקר וצהריים) בקופסאות פלסטיק
רב פעמיות ,והימנעו ככל האפשר משימוש
בשקיות ניילון.
מאחר וארוחות הצהריים מוגשות לילדים
בכיתות ,אנו מבקשים מהילדים להביא
מגבונים ,אשר מאפשרים אפילו לצעירים
ביותר ,לשמור באופן עצמאי על סביבת
למידה נקייה .לאחר ארוחת הצהריים חוזרים
הילדים ולומדים בכיתה .לילדים ולמורים נעים
לחזור לכיתה נקייה ,לשולחנות נקיים וכן ...גם
לריח נעים יותר( .מטליות רב פעמיות מדיפות
ריח לא נעים בשימוש לאורך זמן ,ומתמלאות
בחיידקים).
ניתן (ואף מומלץ במידת האפשר) לצייד את
הילדים במגבונים מתכלים.
בית ספרנו מקדם בריאות .אנא שלחו עם
הילדים בקבוקי מים .לתשומת לבכם  -אין
להביא חטיפים ודברי מתיקה.
תודה על ההבנה ועל שיתוף הפעולה שלכם!

