
  נלמד על, עשרה בטבתצום , ביום ראשון  

והפיכתו ליום  , הסיבות לקביעת הצום ביום זה

  -בחברותותנקיים לימוד .   הקדיש הכללי

וכך הילדים ילמדו , כתות צעירות ובוגרות

 .בצורה מעניינת ושונה

הישובית" הנואם הצעיר"תחרות  -ביום שני 

ולמקהלת , ברכת הצלחה למוריה. בבית ניר

,  בית הספר שתנעים את הערב לכל הצופים

 !  בשם כולנו

כבכל , ישתלמו' בשבוע הקרוב כתות ה

על  , ויקבלו הדרכה מפיקוד העורף, שנה

 .  התגוננות בשעת חירום

   סדנא להפרדת  "כלל הכתות יקבלו השבוע

שמטרתה חיזוק הערך של שמירה   ,"אריזות

 .על סביבתנו תוך כדי הפרדת פסולת

 

מהנה עבור כולכם שהיתהשאנו מקווים , שמחנו לחזור השבוע לאחר חופשת החנוכה  .

 :  אנו מבקשים לשלוח שתי תודות על השבוע שהיה לפני חג החנוכה

לוועד ההורים שארגן לנו תוכנית  , כל צוות המורות והמורים, אנו מבקשים לשוב ולהודות
 .  שכבר הפך למסורת אצלנו, "יום המורה"במהנה 

הגיעו   -ממנה בנחת ולהנותוכדי שנוכל לשבת , ההורים הכינו לנו ארוחת בוקר מפנקת

כך שהמורים זכו גם להרצאה מרתקת מפי  , הורים רבים והשגיחו על הילדים בהפסקה

וכן בברכה , קינחנו בשי ובברכת תודה מההורים. על הפרעות קשב אצל ילדים, פסיכולוגית

  -טוב לזכות בהכרת הטוב. זו אתנחתא מהנה ומרעננת היתה. מראש המועצה מר זיו דשא

 !זה מחזק ונותן כוחות

  שהכינו לתלמידינו פעילות מהנה לכבוד חג  , " פלך"א ב"לבנות כתה י -ותודה נוספת

 .  בו התלמידים למדו אך בדרך חווייתית ומהנה, "יום בלי תיק"זה היה חלק מ. החנוכה

12בתחרות התמודדו  . הבית ספרית" הנואם הצעיר"בתחרות ' ו-'ביום שני נהנו כתות ד  

. הישוביתכהכנה לתחרות , שהכינו נאומים מרתקים בנושאים שונים, בנות אמיצות וחרוצות

שהיו השופטים בתחרות והתפעלו מהרמה הגבוהה , בישוב" רוטרי"הצטרפו אלינו גם נציגי 
 .  של הנאומים

ותייצג , שזכתה במקום הראשון', מכתה ה אלמליהולמוריה , לכל הבנות שנאמו כחישר 

על עבודת , המורה לדרמה, זה המקום להודות לנירה משעלי. הישוביתאותנו בתחרות 

 .  ההכנה המעמיקה אותה עשתה עם הבנות
  על פעילות יפה שקיימנו בשנה שעברה, השבוע התבשרנו כי זכינו בפרס נוסף- 

,  תלמידים מכתות שונות קיימו הפעלות לכתות אחרות". שגרירי מפתח הלב"תוכנית 

,  זכינו בפרס על הצטיינות בכך. את ערך החודש בו הם עשו את הפעילות" שיגררו"ו

למורה   כחישר . ותלמידינו זכו בסכום כסף שיאפשר להם לקיים פעילויות חברתיות נוספות

,  המובילה את כל התחום החברתי ערכי בבית ספרנו, הרכזת החברתית שלנו, רחלי דנין

בו זכינו  בשנה  ' אות החסד'נוסף על , זה הפרס השני בו אנו זוכים -ומאז שהיא בתפקיד

 !  שעברה

 

 

 

 

 

 !!!חדש חדש

השבוע יפתח בבית  

ספרנו סניף של  

,  "עוז"תנועת הילדים 

פרטים  . 'ג-'לכתות א

נשלחו אליכם בחוזר  

 !בהצלחה. עם הילדים

      

יום  "נרצה לקיים , בחודש שבט

,  ית הספרבמען לורים ה": ב"הל

נקשט ונייפה את  , ובו נטפח

בעמל  , בית ספרנו החדש

 .  משותף להורים ולילדים
הורים המוכנים לתרום מזמנם  

  -ולהצטרף לצוות תכנון וחשיבה

  לאוסימוזמנים לפנות אלי או 

 .  אולצוור

 

 

 

 

 
 

  החלה ההרשמה

לתחרות הכתיבה הארצית  

.  'ו-'לילדים בכתות ג

בשנה שעברה   -להזכירכם

זכתה תלמידתנו במקום  

 !  הראשון בתחרות

 פרטים ישלחו אליכם

במייל השבועי על ידי  

 .המחנכים


