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  ותלמידים יקרים! הורים

,  בתקווה לשנה בריאה 2021על כל מורכבותה מאחורינו, אנו פותחים היום את שנת  2020שנת 

 שבאו בעקבותיו. שלווה ויציבה יותר, בתקווה שניפרד מהנגיף, תוך אימוץ התובנות הרבות 

על אף השינויים התכופים המתקיימים במתווה הלימודים, הצוות החינוכי ואני לא מוותרים ופועלים  

 ",ברוכות: בית הספר קיבל הסמכה ל"ירוק מתמידבכל כך הרבה מישורים ומשתתפים ביוזמות  

מיזם   תהליך ההסמכה לבית ספר ירוק החותר ליישום עקרונות הקיימות בבתי הספר הוא פרי 

משותף של המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך. העקרונות המנחים כוללים למידה על 

הסביבה, יישום אורח חיים מקיים ופעילות תלמידים המקדמת שינוי בתודעה וביחס הקהילה  

לסביבה. בית ספר שעומד בכל הקריטריונים זוכה להסמכה כבית ספר ירוק ולסיוע כספי של  

 ואנחנו זכינו!!   -  המשרד להגנת הסביבה

עם  ההורים מטרת המפגש היכרות לילדי הגנים ולהוריהם,  בתחילת החודש יתקיים "יום פתוח" 

להקל את המעבר מהגן לבית הספר,  החשוב ביותר צוות בית הספר, הכרת התפיסה החינוכית, ו

הורי הגנים קיבלו  בה נבצר מההורים להיכנס ולפגוש אותנו פיזית.   ,בעיקר, בתקופה מאתגרת זו

מאתנו מידעון שמציג את החזון, התפיסה החינוכית, התכניות הייחודיות , תאריכי מפגשים לקראת  

 השנה הבאה ומידע חיוני נוסף.  

של   , שיח משותףלקראת אמצע החודש נקיים שיח מתבונן שיסכם את המחצית הראשונה

 צוות הרכזות וצוות ההנהלה.ביחד עם  ת הספר, מנהל מחלקת החינוךמפקחת בי

, המיפויים נותחו ע"י רכזות  קיימנו מיפויים  בשפה, מתמטיקה ואנגלית לכלל תלמידי בית הספר 

במסגרתה בנינו מעטפת תמיכה אישית לכל  , המקצוע, והיוו בסיס לכתיבת תכנית התערבות 

ורים קיבלתם משוב המציג את הנושאים בהם ילדכם  אתם ההתלמיד וניתנו שעות פרטניות. 

   .שולט והנושאים בהם נדרש חיזוק

השנה התעודות תהיינה ולפני שנתחיל את המחצית הבאה, אנו נערכים לכתיבת תעודות, 

ליבה, המיומנויות החברתיות יהיו ברוח  הרק במקצועות ות יותר ויינתנו הערכות/ ציונים מצומצמ 

הגדרת יעדים אישי, בו כל אחד  מסמך   ו יצורף-ות של תלמידי כיתות ב תקופת הקורונה. לתעוד

נקיים  עם כל   -מטרות אותן ירצה להשיג במחצית הבאהמחנכת ה מהילדים יגדיר ביחד עם 

 . "קדימה ואחורה"תלמיד תהליך ההתבוננות  

מפנקת והרבה  עוד החודש ציינו בבית הספר את יום המורה, חגגנו בארוחת בוקר אישית, מתנה 

, בהחלט הזדמנות נפלאה להוקיר את המסירות, המחוייבות של הצוות  מילים חמות מהתלמידים

 עוגן יציב לכל הקהילה. הצוות  בחוסר ודאות מהווה המאופיינת בשינויים תכופים ושלנו, בתקופה 

תודה גדולה  הורים יקרים, זו הזדמנות שלנו להודות גם לכם על השי שהענקתם לצוות ובעיקר 

 על ההערכה הרבה שאתם רוחשים לנו. 

אנו  על שמירת אורחות החיים,   אנו ממשיכים דרך קבע להקפידעם כל העשייה המגוונת, 

מסכה שתכסה את האף והפה, רחיצת ידיים, שמירת מרחק, ניקיון המשטחים,   לעטותמקפידים 

 . ים ואת החשיבות של שמירה עליהםשיח שבועי במטרה להדהד את הכלל
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