14.1.18-19.1.18
לומדים ומעשירים

חוג בישול

תלמידי חנ"מ בוגרים הכירו בשיעורי העשרה
במחשבים ,כלי אינטרנטי המאפשר ליצור
חידונים בתבנית של תכניות ריאליטי מוכרות
ומשחקי מחשב .ביום שלישי,16.1.18 ,
התלמידים הציגו את חידוני הידע שהכינו
לחבריהם לכיתה .היה מהנה ומעשיר!

תלמידי חוג בישול ד',ה',ו'
פתחו את השבוע בהכנת פיצות
אישיות .היה מהנה וטעים.

יום ה –  – 100כיתות ב'
החל מתחילת שנת הלימודים מנו תלמידי שכבת ב'
את ימי הלימוד .ביום רביעי ,17.1.18 ,חגגו
התלמידים את יום המאה בפעילויות מגוונות של
יצירה ,חישוב ובנייה.
לקינוח חיכתה לתלמידים עוגה בצורת .100
תודה רבה ללילך בכר ולטלי שגב על הכנת העוגות.

משוב למידה מבוססת
פרויקטים – כיתה ד'

ברכות מתלמידי צ'טנוגה מארה"ב
במסגרת הקשר שלנו עם תלמידי הקהילה היהודית בצ'טנוגה קיבלו תלמידי
כיתה א ברכות וסביבונים לחג החנוכה .התלמידים שיחקו עם הסביבונים
שבהם כתוב נס גדול היה שם .מחכים ומצפים למכתבים הבאים.

ביום רביעי ,17.1.18 ,ילדי כיתות ד' הציגו
תוצרי עבודה בנושא מזג האוויר .כל קבוצת
תלמידים בחרה נושא וחקרה אותו .התלמידים
הציגו את תוציא החדר בשילוב מצגות
ודגמים .היה מעניין ומהנה!
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14.1.18-19.1.18
שולחנות מחברת חשמל
תודה רבה לגלעד בר ,אבא של
רעות ,על תרומת המשאית להביא
את השולחנות מחברת חשמל.

"אבא עושה בושות"  /מאיר שלו ויוסי אבולעפיה
בעקבות הספר "אבא עושה בושות" ,החליטו תלמידי כיתה ג' לעזור לאבא להכין
כדורי שוקולד במקום "עוגת צמיג".
יישר כח לילדים ולהוריהם על הבאת המצרכים.
היה טעים ומהנה מאד!

תזכורת:
ביום ראשון ,21.1.18 ,נפגש בשעה  17:30לערב הורים -ילדים
בנושא חוזקות .כיתות א'-ו'.
ביום שלישי ,23.1.18 ,נפגש בשעה  17:00לערב הורים ילדים
בנושא חוזקות .גנים.
ביום שלישי 23.1.18 ,תרגיל חירום מקוון – כלל בית ספרי.

הכר את האחר  -האינדיאנים
במסגרת יוזמת מפרש "הכר את האחר" ילדי החטיבה הצעירה וילדי כיתות ב'-
ג' צפו השבוע (חט"צ – ביום ראשון ,14.1.18 ,וילדי כיתות ב'-ג' ביום רביעי,
 ,)17.1.18בתאטרון בובות אותו העבירה רויטל גריך ,על שבט אינדיאני.
הסיפור הוא על חברה הטוב של "נוצה לבנה" "ענן לבן" .אביה של נוצה לבנה
דרש ממנה לשלוח את אהובה לעץ קסום שעליו שומרת מפלצת .ענן לבן,
שאיננו לוחם נאלץ להוכיח את אומץ ליבו בדרך זו .הילדים היו מרותקים!
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