
 

 

 

 

  יקרים! למידיםות ,הורים

 ומביא עמו לבלוב ופריחה.האביב הגיע 

 הלבלוב שלנו:

פתחנו את החודש ביום  -יום שיא בנושא בריאות

 ח הצבע",ושיא בנושא קידום בריאות, בסימן "כ

אורח חיים בריא. מרגש היה לראות את ההירתמות דו בדרך חווייתית על חשיבות קיום הילדים למ

 תודה לוועדת הבריאות על חלקכם הגדול בתכנון ובביצוע.  שלכם ההורים להצלחת היום.
 

אנו פועלים רבות לטיפוח האקלים הבית ספרי ורואים חשיבות רבה בקיום אווירה  -משאלוני אח"

ו -נעימה ומכבדת בין כל באי בית הספר, המורים, התלמידים וההורים. בימים אלו תלמידי כיתות ד

ימלאו שאלון ממוחשב ואנונימי בנושא "אקלים חינוכי מיטבי", דרכו נלמד על תחושותיהם של 

 בסיסו נבנה תכניות שיתאימו לצרכיהם.התלמידים ועל 
 

את פורים חגגנו באווירה משפחתית נעימה ושמחה, אך לא רק שמחנו אלא גם דאגנו  -פורים

, רכזת החינוך החברתי ואיתי לחלק משלוחי מנות לילדי נסענו ביחד הנהגת התלמידים .לשמח

 .על התלמידים רושם רב פנימיית "אהבה" שבקרית ביאליק. הביקור הותיר
 

מסורת החודשית ונפגשת עם ילדי יום ההולדת למעגל שיח, בו אנו באני ממשיכה  -מעגלי שיח

מקשיבה לרצונות , על חוויותיהם של התלמידים מבית הספר ני לומדתאמשחקים משחק, דרכו 

 שמחה לגלות עד כמה הילדים מצפים למפגש הזה.חשוב בעיניי לומדת להכיר אותם. השלהם ו
 

תעביר את זה הלאה", עשרה " לקראת יום המעשים הטובים התחלנו במיזם -ת זה הלאהאתעביר 

תלמידים קיבלו צמידים והם צריכים לעשות מעשה טוב תוך עשרה ימים ולהעביר את הצמיד 

 .למושא המעשה וכך הלאה, מרגש לראות שהילדים ממוקדים בלעשות טוב לאחרים
 

ת "אשכולות החשיבה" שלנו הגיעה למקום השני בתחרות שמחה לבשר שנבחר-אשכולות חשיבה

 אלופים!בין בתי הספר, הם ישתתפו באולימפיאדה הארצית שתתקיים בחודש יוני. 
 

תלמידי קבוצת אמירים נסעו למוזיאון הילדים בחולון וביקרו בתערוכת להקת ה"ביטלס",   -אמירים

 היו , הרשמים של התלמידים וההוריםעליה למדו לאורך כל השנה, הכירו את שיריה ואת חבריה

 מעולים.
 

אנו אוספים מצרכי מזון שייתרמו לחיילים בודדים הגרים בחיפה, מודה לכולכם על הסיוע  -פסח

 נקיים סדר בית ספרי חגיגי שיתקיים בשני סבבים, תחילה כיתות  5.4וההירתמות. ביום שישי 

 .ג-ו, סבב שני כיתות א-ד

 

 !וחג פסח שמח חופשה מהנה השיר נזכה לעולם יפה יותרנו שכמילות מאחלת לכול
                                       

   -מכל ה                  

 ענת דניאל

 מנהלת בית הספר

  פתאום נפל עלי אביב

  חצוף ומסתער

  את נחירי אפי הרחיב

  ניחוח משכר

  פתאום נפל עלי אביב

  והוא, ולא אחר

  אל מול חלון ביתי הביא

 .עולם יפה יותר


