02/12/2018
כ"ד כסלו תשע"ט

קהילה יקרה,
חודש עמוס בפעילויות ולמידה משמעותית בכיתות.
רגע לפני חג החנוכה ,נקודות האור שלנו לחודש זה:
 .1ישיבת וועד הורים מרכזי -ועד ההורים התכנס העלה אתגרים,
חולק לוועדות בתחומים שונים ויוצא לדרך...
 .2תערוכת בית תפוצות "שיפר" -נקודת האור הקהילתית
המשמעותית שהייתה לנו החודש .לפגוש אתכם ההורים בחגיגה
פדגוגית ,בה הציגו הילדים תוצרים שיצרו בתהליך כתיבה ,עורר
המון גאווה בצוות החינוכי ובילדים המדהימים של בית הספר .תודה
לכל ההורים שהגיעו פרגנו והביעו את הערכתם לצוות החינוכי.
 .3ביקור ראש העיר -ראש העיר מר רמי גרינברג הגיע לבקר אותנו
יחד עם סיגלית הלל יארק ,מנהלת האגף לחינוך יסודי ואנה ,יו״ר
ועד ההורים העירוני ,וקיבל ממני את צמיד ההצטיינות החברתי.
בהמשך,

ראש העיר העניק לתלמידים המצטיינים חברתית את

הצמידים .היה מרגש מאד ,ומחמם את הלב לראות את הילדים
ואתכם ההורים איתנו בחגיגת המצטיינים.
 .4חג הסיגד -זיוה ברצ'יקו באה לספר לשכבות הבוגרות את סיפור
העלייה לארץ ,הילדים האתיופים הכינו מצגת על הסיבות לחגיגות
החג ונערכה הרצאה של ישעיהו תמנו ,מנהל המחלקה לזהות
יהודית וקליטת עולי אתיופיה.

הילדים נחשפו לתרבות ולתנאי

העלייה האתיופית לארץ .זאת הזדמנות להודות שוב על הנתינה של
כלל העוסקים בנושא.
 .5יום זכויות הילד -ב 20/11 -ילדי כיתות א-ג קיבלו למידת עמיתים
משלושה תלמידי כיתות ד' ,ושאר הכיתות קיבלו שעור ווירטואלי
ארצי לצד למידה של הצוות החינוכי.
 .6מרכז הלמידה  -כולל  130ילדים וילדות שבאים אחר הצהרים.
אנא שלחו את ילדכם עם בקבוקי מים וחטיף אנרגיה ,לא
תתאפשר יציאה מהשיעור למטרה זו .כמו כן ,זהו אינו חוג! חלה
עלינו ,המבוגרים האחראים ,האחריות ,להנחות את הילדים לאפס
בעיות התנהגות ,אנא סייעו לי ולהם להצליח.
 .7וועדה מלווה -במהלך החודש ,זכינו לביקור של מפקחת בית
הספר הגב׳ יעל אמיתי ,ונציגה מהרשות הגב׳ הנייה בוים שבאו
ללמוד על התהליכים הפדגוגיים והאקלימיים הנעשים בבית הספר,
היה מפגש מאד מרגש ומלמד ,וזו ההזדמנות לומר תודה לכל צוות
הרכזות שהציג את תכניותיו וחלומותיו .אתן הכוח שמניע את בית
הספר תודה לכל אחת ואחת מכן.
 .10נולדה לנו תינוקת בצוות  -רותם בלאו מחנכת כיתה ב' ילדה
בשעה טובה בת ,את מקומה של רותם ממלאת שני רובין
שהתקבלה באהבה ענקית על ידי הצוות ועל ידי הילדים והוריהם.
מאחלת לשני המון המון הצלחה ולרותם שלנו מזל טוב.
 .11מיד אחרי חנוכה נצא בפרויקט שיר לכל יום .הילדים בחרו את
השירים שברצונם ללמוד ואט אט נהפוך לבית ספר שר...
 .12סמארטסקול -עם החזרה מהחופשה אנו נחלק לכם סיסמאות
לכל הורה ,באחריותכם להיכנס למערכת ולעקוב אחר התפקוד
הלימודי של ילדכם.
 .14מכירת נרות לעמותת "חיים"  -וועד ההורים העמיד עמדות
למכירת נרות חנוכה וכל ההכנסות יתרמו לעמותה .תודה על
שלקחנו חלק על התרומה לאחר.

 .15כריכים -תודה ענקית לוועד ההורים המרכזי ,על ההשקעה
בכריכים "השווים" ישר כוח!
 .16במסגרת "אדום דרום" –בית ספר שיפר אימץ בית ספר
בשדרות.

הכנו להם מכתבים מהילדים ושי צנוע לצוות החינוכי.

מרגש היה לקרוא את המכתבים.
 .17ביקור של מנהל מנהל החינוך מר רמי הופנברג והגב'
סיגלית הלל יארק ,מנהלת האגף לחינוך יסודי  -באו ללמוד
מקרוב על האתגרים ,צרכי בית הספר ,הכרות עם הצוות החינוכי
היה ביקור מוצלח ומרגש.
 .18יום המורה -תודה ענקית לכל ההורים שתרמו ,ארגנו ,והתגייסו
למען הצלחתו של יום זה ,יום בו עצרנו את הלמידה בכדי להודות
לצוות החינוכי ,המורות התרגשו ,חלקן עד דמעות ,מהמחווה
ומתוצרי הילדים.
 .19יציאה להצגות -שכבות ב' ,ג' ,ה' יצאו להיכל התרבות להצגות.
גאווה גדולה הייתה לשמוע כי הילדים התנהגו למופת ושימשו מודל
לבתי ספר אחרים.
 .20ערב לזכרה של אלונה אטיאס ז"ל– צוות המורים של בית
הספר הפיק ערב מרגש מאד ,מלא עוצמה וכאב לזכרה של אלונה
שהלכה לעולמה בטרם עת ,יהי זכרה ברוך!
 .21תקשורת עם הצוות החינוכי -תזכורת! אני מבקשת התקשורת
מול הצוות החינוכי תעשה אך ורק בשעות ההתקשרות או בתאום
מראש בשיחה טלפונית בלבד או בפגישה ולא בהודעות ווצאפ ,צוות
ההוראה קיבל הנחייה לא להגיב להודעות ווצאפ .תודה.
 .22פרוייקט " גם אותי המנהלת שמעה קורא" יוצא לדרך ,כל
תלמידי שכבות ב'-ו' עברו מבדקי קריאה.

כל התלמידים אשר

נמצאו ,כשקריאתם אינה שוטפת ומדויקת ,מקבלים חיזוק בתחום זה
ע"י תגבורים ,שעות פרטניות ויצירת סדירויות בכיתות האם ,ובסוף
חודש ינואר יבחנו שוב וזאת על מנת לשפר את קריאתם של הילדים.

אני מבקשת מכם בכל לשון של בקשה ,קראו עם הילדים לפני
השינה ,קראו איתם ברגעים שמשעמם ,רק תרגול ישפר את
קריאתם !
 .23מסע לארץ המילים -

במסגרת פרויקט לשיפור הקריאה

לשכבות ב'-ו' ,נבקשכם לבחור ספר קריאה מתוך רשימת הספרים
המצורפת .על הילדים להתאמן על קריאת הספר במהלך חופשת
חנוכה ,להקליט את עצמם קוראים ולשלוח למייל/לטלפון של
מחנכת הכיתה .כמו כן ,עליהם לבחור משימת כתיבה אחת מבין
המשימות המוצעות ולהגיש לבדיקת המחנכת מיד לאחר חופשת
החג.
שכבה א' -מקבלת היום סיפור לחנוכה ,בהתאם לתנועות שנלמדו,
הינכם מתבקשים להאזין לילדכם קורא במהלך החופשה ולחתום 5
פעמים ,ובמקביל לשלוח הקלטה למייל או לטלפון של מחנכת
הכיתה.
לקראת חג החנוכה ,חשוב לי שנעצור ונמצא אצל ילדינו את נקודת
האור .שנדע תמיד להוקיר את מה שיש ולהמשיך להפיץ מאורינו
לסביבה.
חג אורים שמח!
שלכם
מנהלת בית הספר,
יפעת

