בית ספר קהילתי  -אזורי

רמת כורזים

מ.א .מבואות החרמון

 הנהגה בית ספרית -מפגש ראשון של הנהגת ההורים התקיים בתאריך
 .01.13הנוכחות היתה מרשימה .המפגש נפתח
בסבב היכרות ,ובהמשכו נעשה תיאום ציפיות
לגבי מהות ההנהגה ותפקידיה.
הוחלט בין היתר ,כי ועדת ההזנה תמשיך
בתפקידה ,ותעקוב אחר מידת שביעות הרצון
מספק ההזנה החדש.
בחירת יו"ר ההנהגה נדחתה למפגש הבא.
אנו מקבלים בברכה את ההורים החדשים
שהצטרפו אלינו ,ומודים להורים הוותיקים,
הממשיכים גם השנה להיות מעורבים בעשייה
הבית-ספרית למען הילדים.

 מסיבת תורה -ילדי כיתות ב' חגגו ברוב שמחה את קבלת ספר
התורה .הטקס החגיגי התקיים בקצרין העתיקה,
בסמוך לבית הכנסת .יישר כח למחנכות רויטל
ובת שבע על ההשקעה הרבה בהעמדת הטקס
המרשים .תודה ליערה ,על הכנת הסרטון המקסים
שבו לקחו חלק כל ילדי השכבה ,לרונית על
העמדת הריקודים היפים ,ולאתי פטיש המורה
למוסיקה ,על הנגינה והליווי המוסיקלי במהלך
הערב.
נאחל לילדי כיתות ב' הנאה מרובה מסיפורי
התורה הנפלאים.

 יום הזיכרון ליצחק רבין -בתאריך י"ב בחשוון ציינו את יום הזיכרון
ה 30 -ליצחק רבין .המחנכות התאימו את
הפעילויות לשכבות הגיל השונות .העיסוק
ביום זה הוא בשיח על האיש ופועלו ,על
סבלנות וסבלנות ,על קבלת דעות שונות
ועל דרכים לפתרון בעיות בדרכי נועם.

 חיסון שפעת -הורי תלמידי כיתות ב' ג' ד' אשר אישרו מתן חיסון
שפעת לילדיהם ,אנא רשמו לפניכם:
החיסון יינתן ביום חמישי ,ה 1.11 -על ידי אחות בית
הספר.

 יישום חשיבה עיצובית במרחבי הלמידה -שכבה ד' מיישמת השנה את מודל החשיבה
העיצובית במרחב הלמידה עין עייש .הפרויקט
מתקיים בשיתוף מיזם "גליליום" ושותפיהם
מהמגבית הקנדית .במסגרת הנושא "סביבות
חיים" ,הנלמד בשיעורי מדעים ,יערכו התלמידים
תצפיות בעין עייש ,יאפיינו את צרכי האתר,
יחשבו על פתרונות ויבנו תוצרים לרווחת בעלי
החיים במקום.
ביריד החשיבה העיצובית ,שהתקיים בתל חי,
הציגו נציגי השכבה את המודל בכשרון רב.
תודות לכל השותפים לפרויקט  -שי והודיה
המורים למדעים ,יעל וגלית המחנכות ,דגנית,
רבקה המורה לאומנות ויערה המורה
למתמטיקה ,שגם עיצבה את המודל.

 שי מתוק -ילדי בית הספר מצאו דרך מקורית לחזק את רוחם
של עובדי המועצה האזורית מבואות החרמון ,ואת
עובדי המתנ"ס ,בימים שאחרי הצתת המבנה.
ילדי כיתות ה' אפו עוגיות ,אשר נארזו והועברו
לאנשי המועצה .תודה לדגנית על הובלת
הפרויקט ,לרויטל ולילדי המנהיגות הצעירה,
למחנכות איריס ושני ,לויביקה ולחווה שסייעו
בשלבים השונים  -באפייה ,באריזה ובהעברת השי
המתוק.
תודה גדולה למימי רייברן ,מנהלת הספרייה
במועצה ,על התיווך בהעברת השי ובחלוקתו.
המחווה המתוקה התקבלה בהתרגשות ובשמחה
רבה.

להולדת האח

 קייטנת חנוכה -קייטנת חנוכה תתקיים בבית הספר בימים א-ה,
בתאריכים  4-13.13בין השעות .10:33 - 31:33
עלות הקייטנה  133ש"ח .מועדי התשלום פורסמו
בהודעה שנשלחה על ידי המחנכות.

 ברכות -ברכות לבביות שלוחות לך ,בני בן מובחר ,על הבחירה
המחודשת בך ,כראש המועצה האזורית מבואות החרמון.
יישר כח!

 מפגש עם סופר -ילדי כיתות א-ב יצאו יחד עם המחנכות רויטל ,בת שבע ,תמירה,
יפית וסיוון לספריית מבואות החרמון ,שם נפגשו עם הסופר גור
אילני .הילדים נהנו מההפעלה שהוכנה במיוחד עבורם בתחומי
הספרייה .תודה גדולה למימי רייברן על קבלת הפנים החמה,
ועל האירוח המושקע.

אנו משתתפים בצערה של
אולגה סולה ,המורה למוסיקה
על מות אמּה.
ובצערה של
משפחת אדרי אליה,
על מות הסבתא.
מי יתן ולא תדעו עוד צער!

 נגינה ,מקהלה ומחול-להקת המחול הבית ספרית ,בניהולה של
רונית יצאה לדרך ,אנו מאחלים לכולכם
הנאה מרובה.
מקהלת בית הספר החלה פעילותה ,בניצוחה
של אתי פטיש ,המורה למוסיקה .בהצלחה
לחברי המקהלה הותיקים ולמצטרפים
החדשים.
שיעורי הנגינה יצאו לדרך חדשה עם תלמידי
כיתות ד' -ה' ומורי הנגינה .את הפעילות
המוסיקלית מרכזת רונית .בהצלחה!

 טיולים וסיורים -ילדי כיתות ו' והמחנכות רונית ,ליזה
ואביגיל יחד עם דגנית ,חזרו שמחים
ומרוצים עד מאד משני ימי הטיול
השנתי ,באזור הכרמל ומישור החוף.
ילדי כיתות ג' יצאו לסיור לימודי
בשמורת החולה ,יחד עם המחנכות
נאוה ,אורה ועינב ונהנו עד מאד.
ילדי כיתות א' והמחנכות יפית ,תמירה
וסיוון חזרו שמחים ונרגשים מהסיור
הלימודי הראשון שאליו יצאו במסגרת
הבית ספרית ,לפסגת הר מירון.

 ברוכה הבאה -אנו מברכים את רעות יובל,
המטמיעה החדשה מטעם
מיזם סיסמה לכל תלמיד,
עם הצטרפותה לצוות רמת
כורזים .ברוכה הבאה!

תודה רבה לנאוה ,רכזת הטיולים ,על
כל התיאומים והדאגה לבטיחות
תלמידינו.

