
 

 

  יקרים! למידיםות ,הורים

 אני נרגשת מאוד לכתוב לכם את האגרת האחרונה לשנה הזו. שנת הלימודים מתקרבת אל סיומה ו

את היעדים אותם הן עשייה התואמת  שנה של עשייה חינוכית רבה, אתגרים, שאלות, תובנות ומגוון שיתופי פעולה.

והן את התפיסה החינוכית שלנו. לאורך כל השנה הצוות החינוכי פעל במרץ לקידום  הצבנו לעצמנו בתחילת השנה

במקביל בית הספר זימן לתלמידים השנה מגוון פעילויות חברתיות  ים הלימודיים והגענו להישגים טובים מאוד.ההישג

נתינה , הרקדות ערכיות, לימודי העשרה, לימודי מצוינות , סדנאות, טיולים, הרצאות, הצגות, מפגש עם סופרים ויוצרים,

   בקהילה ולמידת עמיתים.
 

תלמיד את מעטפת התמיכה האישית שלו, בידיעה שכל תלמיד יכול להצליח. ברוח התפיסה עשינו מאמץ להתאים לכל 

החינוכית שלנו יושמו בכל הכיתות תכניות שמטרתן העיקרית הגברת תחושת השייכות, המוגנות והמסוגלות של 

תודה לענת הסגנית  .תלמיד, ניהלנו שיח מקדם ומעצים ברוח השקיפות והשיתוף -מורה-קיימנו גם ימי הורה התלמידים.

תודה  מקצועיות.בשעושה עבודתו במסירות וכל הצוות החינוכי לתודה  על שותפות בהובלת המהלכים הפדגוגיים, 

לצוות העובדים המסייעים בכל הנדרש "מאחורי הקלעים" של יום הלימודים. תודה מיוחדת להורי ההנהגה המוסדית 

לויות העשרה ורווחה לתלמידים. תודה על פעילויות מקדמות מודעות שלאורך השנה היו שותפים פעילים בהובלת פעי

תודה  .ותרומה לקהילה. תודה על שותפות בחשיבה, ביוזמה ובבניית מערך הקשרים הייחודי שבין בית הספר וההורים

ת לכם את ההורים למעורבות חינוכית פעילה ומשמעותית. תודה מיוחד , שמוביליובל רפפורטליו"ר ההנהגה המוסדית 

 .לחתור יחד בסירה אחת""זכות גדולה  -על ההליכה המשותפת ההורים
 

לשיחה על מערכת החוגים, חוגי מבוגרים ועל החודש נפגשה הנהגת ההורים עם מרב מנהלת המערכת הקהילתית, 

 החשיבות של צריכת החוגים בתוך הקהילה שלנו. 

, בהשתתפות ילדי החוגיםנקיים טקס לציון חג השבועות  אנחנו ממשיכים לקיים שגרת לימודים סדירה ועשירה החודש

 תודה למרב ולמדריכי החוגים על שיתופי פעולה המניבים פירות נפלאים. 

                                                                     "מתקנים ביחד" לכבוד חג השבועות.  יצפו התלמידים במופעעוד החודש  

                               בסוף החודש יצפו כלל התלמידים במופע מוזיקלי מרהיב של חן צימבליסטה אומן כלי הקשה.                                              

 מסרו ע"י המחנכות.נבכל הכיתות יתקיימו מסיבות סיום, הודעות 
 

השאלת .   במהלך החודש נאסוף ספרי לימוד וספרי ספרייה. נא עזרו לילדים בארגון הציוד ובהחזרתו המסודרת

שיצורף תעשה בקיץ, ספרי הלימוד יחולקו בימים האחרונים של החופש הגדול, התלמידים יקבלו חוזר מפורט  -ספרים

  לתעודה.
 

במהלך השנה בשפה,  ותלמידי בית הספר יקבלו עבודת קיץ לחזרה על הנושאים שנלמד -חוברות עבודה לקיץ

 .בתחילת השנה הבאה לבדיקה  מתמטיקה ואנגלית. את העבודות יש להגיש למחנכות
 

 עם תלבושת אחידה קצרה, בזמן ובאופן סדיר גם אם עוד רגע מסיימים. יש להקפיד לשלוח את הילדים בימים אלה

הספר תסייע לכולנו לסיים את  תסנדלים סגורים או נעלי ספורט, בקבוק מים וארוחת בוקר בריאה. הקפדה על נהלי בי

 .שנת הלמודים באקלים טוב ונעים
 

בטקס חגיגי שיתקיים  "אחוזה, זכרון יוסף, הנפרדים מבית ספר "פ"גברכות לתלמידינו הבוגרים, תלמידי שכבת ו' מחזור 

 בחצר בית הספר. 19:30בשעה  25.6ב 
 

בנימה אישית מבקשת להודות לכם ההורים על האמון שנתתם בי ועל שהייתם שותפים נפלאים לצעדיי הראשונים 

 .בניהול והפכתם את האתגר לאפשרי
 

 ,בברכת חופשה נעימה ובטוחה

 .נשוב להמשך עשייה ברוכה בשנה הבאה
     

 -מכל ה

 ענת דניאל

 מנהלת בית הספר


