
  

 

 להורים    שלום  !

 עוד  שנת  לימודים  מסתיימת לה.

  –ילדים, מורים, הורים       -אני  מאחלת  לכולם    

 חופש גדול מהנה , בטוח  ושלו !!                                   

 חלוקת תעודות.     60.03‘  ביום ג

 .44:11סיום שנת הלימודים  ופיזור   בשעה    

 ו“שיבוץ מחנכות לשנת הלימודים תשע   

 רחל הלגוע  2ירדנה מנור      א/  1א/   

 גלית רוסו כהן 2עדנה ונונו         ב/ 1ב/   

 חגית אסף 2אורית חדד        ג/ 1ג/   

 עופרה הרחול  2שרה צילביץ     ד/  1ד/   

 שרונה הראל  3דינה בלסקי,   ה/ 2ורד חנן,   ה/  1ה/   

 לי להב-אור 3גילת  נשר   ו/ 2מירי קסטוריאנו,  ו/ 1ו/   

 

 “ .שיחות ברית“במהלך חודש אוגוסט יוזמנו כל הילדים שיקבלו מורה חדשה, ביחד עם הוריהם,  ל

  .ס.    אנא היו ערניים“יתפרסם  באתר ביה   -כל מידע הקשור בשנת הלימודים הבאה  

  31.3‘ ס יתקיים ביום   ב“לביה‘ טקס קבלת כיתות א                                    

 על מגרש הכדור סל. 10:11בשעה                                     

  1.0.11ו      תיפתח ביום שלישי  “שנת הלימודים תשע                                    

                                חופשה נעימה לכולכם, שמרו על הילדים   ושובו אלינו  בשלום !                                                                                                       

                                                                                                          

                                                                                                                                      

 מנהלת    -חדוה אילת  

 

                                                                                    

 

 

     

 

 

 ה“תשע   -מידעון     סוף שנת הלימודים      

 “ רעים”בית   ספר    

 הידד לחופש הגדול

 ו“להתראות  בתשע

 

 לועד ההורים שלנו, 

 לאודליה כוחן יושבת הראש,  

לצוות הפרגון  ולכל שאר חברי הועד 

    -בועדות השונות   

תודה גדולה על שיתוף הפעולה, 

 התמיכה הרבה  והרוח הטובה!

 

 אשרינו שזכינו בכם! 



 “                                       רעים”בית ספר    

 

 תלבושת   אחידה  

 יש להתארגן לקראת השנה הבאה עם חולצות  בצבעים אלו   

 )לארועי ספורט וטיולים ( :

לטקסים   -לבנה  )קצרה( לכולם  חולצה אחת 

 וחגיגות.

 בנוסף:

 אדומה)קצרה(  חולצה אחת   -לשכבת א   

 צהוב )קצרה(  חולצה אחת   -שכבת  ב  

 ירוק)קצרה(  חולצה אחת    -לשכבת ג  

 כחולה)קצרה(  חולצה אחת   -לשכבת  ד  

 בורדו)קצרה(  חולצה אחת   -לשכבת ה   

 אפור )קצרה( חולצה אחת   -לשכבת  ו  

 פ  שיקול הדעת שלכם.“ע  -כל השאר  

 שימו לב ,   שימו לב ,    שימו לב  !

 תשלומי הורים

  23.13‘  גביית תשלומי הורים השנה תתבצע  החל מיום א

 .     31.13‘ ועד יום א

תקבלו את ספרי הלימוד של ילדכם   –במעמד התשלום 

 ו.“לשנת הלימודים תשע

לאחר בנית התקציב וסיכום  הגביה עם ועד הורים מרכזי  

 תתפרסם הודעה על גובה התשלום והסדרי הגביה .

 המידע יתפרסם  באתר האינטרנט של ביה"ס.    

 שימו לב   !

רשימות הציוד שיש לקנות 

 לשנת הלימודים הבאה 

יתפרסמו באתר בית 

   הספר בתחילת יולי .

 ‘להורי  שכבת  ו  תודה   

 על העציצים          

 המתוקים           

 ס.“שהענקתם לכל צוות ביה   

 



 תודות חמות למתנדבים שלנו השנה:

שגם השנה  עזרה מאוד חנה קרונר  

 בספרייה. בפעילותה

שעזרה  מאוד מאוד יעל טקטין   

 .  תודה גדולה!2בכיתה ב/

התנדבה ושובצה יפה הרצוג   

.  תודה על 2לעבודה עם כיתה א/

 עזרתך!

 

 נשמח למתנדבים נוספים !    

 לכל מתנדב נמצא תפקיד ! - 

 

 

 

 ערך החודש סיוון הוא ביטחון ובטיחות.

 החופש הגדול מתקרב, הוא בפתח,

 נהנה מבילויים שונים ומגוונים,

 אך לא נשכח לשמור על עצמנו לבטח.
 

 

 כל ילד וילדה: –"זהירות בדרכים" 

 נחצה את הכביש רק במעבר חצייה.

 -על ראשנו נשים קסדה

 וכך נרכב על האופניים בבטחה.

 

 נלך בכייף לים ולבריכה,

 נמרח את גופנו בקרם הגנה.

 ניזהר מהשמש הקופחת והמזיקה,

 נחבוש כובע ונשב תחת השמשיה.

 

 ברחוב לא נדבר עם אנשים זרים,

 ונרוץ מיד לספר להורים.

 נהנה ממפגש חברתי במסיבה,

 ונפעל מראש למניעת פגיעה.

 

כי הבטיחות  -עיניו בראשו" –"החכם 
 היא מעל לכול,

 

 
 אנחנו נפרדים השנה 

 שיוצאת לשבתון.  -מאורלי זר  

 שבתון.  -שולי  רענון  

 שבתון.  -מושית שטרית  

 נוסעת לקליבלנד . -רותם יזרעאלי   

 

 לכולכן נאחל ימים טובים  ומעשירים.

 

תודה על כל שנתתן  בשנה זו ובשנים 
 קודמות.

 

 בהצלחה מכל ילדי וצוות רעים



 נפרדים מבית הספר היסודי אחרי שש שנים   

 מופע הסיום של השכבה היה   איכותי, מרגש, מהנה,  ומיוחד !!

 כל הכבוד ותודה  לכל הילדים ולכל העושים במלאכה !!

 תלמידים  מיוחדים   ומוכשרים  ! 09להתראות   תלמידי מחזור  יא ,    

 בהצלחה בחטיבה!

                                          תודה גדולה   לורד חנן, שרונה הראל, דינה בלסקי  מחנכות השכבה בשנתיים האחרונות.                                                   

    -למחנכות השכבה בעבר, למורים המקצועיים במהלך כל השנים, מורות השילוב,  אנשי מנהלה                        

 ברכות והוקרה  על הליווי של השכבה. –לכולכם                                          

  -על הדרך החינוכית שעשיתם ביחד .  על ההתקדמות וההישגים                                   

 ברכות והערכה רבה!!!  -שאו                                                          

 צלם  שחר עזרן



 תמונות מטקס  קבלת ספר התורה

 בשכבת א



 להתראות 

   -בשנת הלימודים  

 ו“תשע
 הידד

 לחופש     

 הגדול         


