21.1.18-26.1.18

ערב הורים ותלמידים
בנושא "חוזקות"

שיעור אחר
במסגרת שיעור אחר לכיתה ה' .שני גולדין ,אמא
של עידן מכיתה ב' ,שבמקצועה היא מתרגמת
משפות זרות לעברית ,הרצתה לנו על הנושא
שפות בעולם וכיצד חברות תקשורת גדולות
בעולם נעזרות בתרגום כדי שכולם יבינו את
ההוראות של כל הנושאים בכל תחום ידע
תקשורתי .היה מהנה וחווייתי.

מנדלת העץ שלי

ביום ראשון ,21.1.18 ,התקיים ערב הורים ותלמידים בנושא "חוזקות"
לתלמידי כיתות ב'-ו' וביום שלישי ,23.1.18 ,לילדי הגנים.
בערב יצרנו שיח המעלה למודעות את החוזקות של הילדים וההורים.
בסיום הערב הענקנו לכם שי "שק חוזקות ופרגון" .אנא ,השתמשו בו
בבתיכם .תודה רבה להורים שהגיעו!

ביום רביעי ,24.1.18 ,נעכרכה לתלמידי כיתת
חנ"מ בוגרים ,פעילות בנושא "מנדלת העץ שלי",
הילדים יצרו את מנדלת העץ שלהם שמורכבת
מחוזקות ,חלומות ,פחדים וחולשות.

"פרוייקט הקורה" בחצר החטיבה

התחדשנו!

תודה להורים שהתגייסו לפרוייקט הקורה :רועי -אבא
של עומר עקרון ,עמיר -אבא לוטם צאלאל ,יאיר -אבא
של טל שמש ,נועם -אבא של יואב קורן ורז – אבא של
זיו רכס .תודה על ההתגייסות והעזרה הגדולה!

בעזרת כספי מפרש התחדשנו בפופים רבים לטובת חדר
מל"א ,חדר ייעוץ וכיתות חנ"מ.
זאת במטרה ליצור אווירה ביתית נעימה עבור הילדים.
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21.1.18-26.1.18
ארוחת בוקר חגיגית לסיום מחצית
כיתת חנ"מ בוגרים

טקס סיום מחצית
ראשונה וחלוקת תעודות

ביום חמישי ,25.1.18 ,נערכה ארוחת בוקר כיתתית חגיגית
בכיתת חנ"מ בוגרים לרגל סיום מחצית ראשונה של שנה"ל.
התלמידים הכינו את הארוחה ,שיתפו בחוויות שלהם
מהמחצית ובירכו את חבריהם לכיתה.

המצאות ישראליות בשיעור אנגלית
במסגרת שיעורי אנגלית בכיתה ו' ,קבוצת תלמידים הציגו
את תוצר הביניים שלהם בנושא המצאות ישראליות.
התלמידים שיתפו פעולה ,למדו על המזל"ט ונתנו משוב.
היעה מהנה ומעשיר!
ביום שישי ,26.1.18 ,קיימנו טקס לסיום מחצית א' .בטקס חילקנו תעודות
לתלמידים שמשתתפים בסיירות השונות .בנוסף ,שמחנו להודות
לפנסיונריות המתנדבות בפרויקט "נשק וסע" – ליעל אשחר ,ציפי מילר
ונעמי בן יאיר .תודה לצביה שוורץ על ריכוז הפרויקט ולהורים הבאים
שבאים מידי בוקר להתנדב ,לבטיחות כולנו.
השנה החלטנו לחלק תעודות הערכה רק למתנדבים בסיירות.
תחילת מחצית ב' מוצלחת!

מניפת החוזקות שלי
במסגרת פעילות סיכום מחצית בכיתות ,נערכה פעילות
"מניפת החוזקות שלי" בה תלמידים כתבו לחבריהם על
נקודות החוזקות שיש בהם.
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21.1.18-26.1.18
מבצע מיץ בחטיבה הצעירה

נהנים עם צורות ומספרים בחצר

לכבוד חג ט"ו בשבט ,ילדי החטיבה הצעירה עוסקים בנושא
האילנות .בעונה זו ,עצים ממשפחת ההדרים מניבים פרי .על
כן ,זו הזדמנות טובה ללמוד בדרך חווייתית על פרי הדר .גם
בריא וגם טעים!

ילדי החטיבה הצעירה פועלים במדעים המדויקים בהתנסות חוץ
כיתתית ,בחצר החטיבה ,עם המורה דימה .דימה משחק עם הילדים
במשחקים קבוצתיים ומאתגרים בהם משולבים מספרים וצורות.
זאת בזכות יוזמה שהגשנו למשרד החינוך וקבלת שעות נוספות.

ט"ו בשבט בסדנת היצירה
ילדי החטיבה הצעירה יוצרים בחומרים שונים בעקבות
ט"ו בשבט הקרב אלינו.

פרת משה רבנו בקול התאוננה
אומנם יש לה שם ארוך ,אך היא קטנה וחמודה .פרת
משה רבינו מבקרת בימים אלו בחצרות בחטיבה
הצעירה .הילדים מתבוננים ,סופרים את הנקודות,
חוקרים ומיד משחררים לטבע לחופשי.

תודה לקהילת מצ'טנוגה מטנסי ,ארה"ב

משחקים
בגרוטאות

ילדי קהילת מצ'טנוגה וילדי החטיבה הצעירה ,מקיימים קשר חוצה
אוקיינוסים .הפעם ,ילדי מצ'טנוגה שלחו לנו סביבונים מארצות
הברית בהם כתוב :נס גדול היה שם .כמו כן ,ציירו לנו ציורים יפים
מאוד! תודה למורה מירב בן עמוס על היוזמה הברוכה!

משחקים בחצר החטיבה
הצעירה בגרוטאות מסוגים
שונים ונהנים!
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