בס"ד

י' באלול תשע"ז
1.9.17

הורים ותלמידים יקרים!
שנת לימודים חדשה בפתח ועימה ההזדמנות להתחיל מחדש .לחדש את הכוחות ,לחדד את המוחות,
לשאוף להצלחות ולהקפיד על מידות טובות .ברכתי שלוחה לכל התלמידים החוזרים אלינו מהחופשה,
ברוכים השבים ובהצלחה בשנה החדשה .לכל התלמידים החדשים ,העולים החדשים וכמובן לתלמידי
כיתות א' ברוכים הבאים ,קליטה מהירה וטובה ,הסתגלות מהירה ודרך צלחה.
שנת הלימודים תפתח אי"ה עם כ 490-תלמידים ב 17-כיתות .צוות חדש הצטרף אלינו ונאחל גם לו
הצלחה רבה וקליטה מהירה.
נפתח את שנת הלימודים ביום שישי י' באלול  .1.9.17טקס לקבלת ילדי כיתות א' יתקיים בשעה 8:15
בחצר בית הספר .סיום יום הלימודים בשעה .11:45
ברצוני להודות לכל העוסקים במלאכה על מנת ששנת הלימודים תפתח כסידרה הן בתחום הפדגוגי
והן בתחום הארגוני :תודה לסגנית בית הספר חני וויסבורד ,תודה ליועצת כרמית דוד ,תודה למלכה
שומר על הובלת פרוייקט השאלת ספרי הלימוד ,תודה לאב הבית משה ולמזכירות גולדי ומיטל.
תודה לאודליה שיינדורף יו"ר הנהגת ההורים על שיתוף הפעולה והשותפות הכנה למען כלל תלמידי
בית הספר.
מספר שינויים וחידושים במבנה בית הספר:
 במבנה הראשי ילמדו כיתות א'-ד' וכתה לדוברי אנגלית (לשיעורי אנגלית במקום חדרהמחשבים)
 בחטיבה הבוגרת (אזור הגנים לשעבר) ילמדו כיתות ה'-ו' וכיתת מחשבים/רובוטיקה. סלי הכדורסל הוצאו לרחבת הכניסה (במקום שער הכדורגל). במגרש הכדורסל לשעבר ,הותקנו שני שערים והוא רופד בדשא סינטטי.ועל כל אלה תודתי לראש העיר מר זאב ביילסקי ,למנכלי"ת העיריה הגב' מיכל הירש נגרי ,למנהלת
אגף החינוך הגב' נורית דנינו ולכל אגפי העיריה והעובדים שהיו שותפים לשיפוצי הקיץ בבית
הספר.

הודעות
תקנון בית החינוך – בשבוע הראשון ללימודים יחולק לתלמידים תקנון בית החינוך .התלמידים יקראו
את התקנון עם המחנכות ויחתמו עליו .אבקשכם ההורים לקרא את התקנון עם הילדים ,לחתום עליו
ולהחזירו למחנכת הכתה .חשוב להבהיר לילדים ששמירה על הכללים נועדה לביטחונם ולאווירה
הטובה בבית החינוך.
הורים יקרים!
אתם בחרתם לרשום את ילדכם לבית ספר המקיים אורח חיים דתי .נבקשכם להגיע לבית הספר
בלבוש ההולם אורח חיים זה.
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תלבושת אחידה – אבקש להקפיד על תלבושת אחידה בכל ימות השנה .בימי שישי ובראשי חודשים
הילדים יגיעו בחולצה לבנה עם סמל ביה"ס.
טופס הצהרת בריאות – טופס הצהרת בריאות יש להחזיר במהלך השבוע הראשון .תלמיד שלא יחזיר
את הטופס חתום לא יוכל לצאת לפעילויות מחוץ לבית החינוך.
לוח שנה – לקראת חופשת ראש השנה הילדים יקבלו לוח שנה המרכז את כל הפעילויות המתוכננות
למהלך השנה .אנו נשתדל לעמוד בלו"ז המתוכנן .ייתכנו שינויים ואם יהיו ,תעודכנו מבעוד מועד.
מערכת השעות תימסר לילדים ביום הראשון לשנת הלימודים .המערכת תחל במלואה החל מיום
ראשון י"ב באלול ( .3.9.17למעט השעות הפרטניות ושעות המצוינות במתמטיקה שיחלו אחרי החגים)
אתר בית החינוך – התחדשנו באתר חדש ומונגש –(בגוגל יש לכתוב ממ"ד ביל"ו רעננה) באתר
עידכונים על בסיס יומי/שבועי ,הודעות ,סירטונים ,תמונות ועוד .מומלץ להכנס למרחבים הכיתתיים
המתעדכנים מידי שבוע .במרחבים הכיתתיים ,הודעות ותיכנון שבועי המפרט את הנלמד מידי יום
במהלך השבוע .למרחבים הכיתתיים נכנסים ע"י סיסמא שתקבלו מהמורה בתחילת השנה.
קמפוס ביל"ו – קורסי בחירה ( תל"ן–תכנית לימודים נוספת)  -כיתות א'-ב'  -הקורסים יקבעו ע"י
המחנכות.
כיתות ג'-ו' תהיה בחירה לאחר חשיפה לקורסים.
הקורסים לכיתות א'-ב' ( 4קורסים בשנה) –
יוגה ,קפוארה ,שחמט ,תורה בדרמה" ,סרט וסיפור ומה שביניהם"
הקורסים לכיתות ג'-ד' ( 4קורסים בשנה) -
קפוארה ,שחמט ,תורה בדרמה ,קומיקס ,אומנות ,דרבוקות
הקורסים לכיתות ה'-ו' ( 2קורסים בשנה) –
קפוארה ,תורה בדרמה ,קומיקס ,אומנות
מיזם "נשק וסע" למען בטיחות ילדינו תחל אי"ה מהיום הראשון לשנה"ל (לשאלות על המיזם  -נטע
בוקובזה )052-3404491
סדר תורנויות לאורך השנה :הורי תלמידי שכבת ו' ,הורי תלמידי שכבת ה'
הורי תלמידי שכבת א' ,הורי תלמיי שכבת ב'
הורי תלמידי שכבת ד' ,הורי תלמידי שכבת ג'
אסיפת הורים כללית תתקיים אי"ה ביום ראשון י"ט באלול 10.9.17
הורי תלמידי כיתות א'-ג' – 18:00-19:00
הורי תלמידי כיתות ד'-ו' – 19:30-20:30
ישיבת הנהגת הורים ראשונה – (לאחר בחירות להנהגת ההורים בכיתות) ביום ראשון כ"ו באלול
 17.9.17בשעה  20:00בספריית בית החינוך
בברכת שנה טובה ,בטוחה ,מוצלחת ומלאה בהגשמה והנאה
באהבה רבה
מיקי אדלר
מנהלת בית החינוך
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