
  

 

 להורים    שלום  !

 עוד  שנת  לימודים  מסתיימת לה.

  –ילדים, מורים, הורים       -אני  מאחלת  לכולם    

 חופש גדול מהנה , בטוח  ושלו !!                                   

 חלוקת תעודות.     60.03‘  ביום ב

 .33:60סיום שנת הלימודים  ופיזור   בשעה    

 

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

 ס.“באתר האינטרנט  של ביהיתפרסם  -שיבוץ המחנכות לכיתות 

                  .ס.    אנא היו ערניים“יתפרסם רק באתר ביה   -כל מידע הקשור בשנת הלימודים הבאה  
  8.13‘ ס יתקיים ביום   א“לביה‘ טקס קבלת כיתות א                 

 על מגרש הכדור סל1 0:11.בשעה                                     

  101.1.ה      תיפתח ביום שני  “שנת הלימודים תשע
                                   

 חופשה נעימה לכולכם, שמרו על הילדים   ושובו אלינו בשלום  !

 ד“תשע   -מידעון     סוף שנת הלימודים      

 “ רעים”בית   ספר    

 הידד לחופש הגדול

 ה“להתראות  בתשע

 

 מסיימים    ימחזור                                                            

 שנות ביה"ס יסודי1 6                                                       

 תודה גדולה   למירי קסטוריאנו, שרה צילביץ, עופרה הרחול,                            

 מחנכות השכבה בשנתיים האחרונות1                                                              

 למחנכות השכבה בעבר:                                                           

 גלית רוסו, מירב אורן, שרית שריד, ענבר שאנן, אורלי להב , דברת דושי,                                      

 איריס פלדמן, נועה הנדל, קרנית צדוק, אורית חדד1                                    

    -למורים המקצועיים במהלך כל השנים, מורות השילוב,  אנשי מנהלה                                 

 ברכות והוקרה  על הליווי של השכבה1 –לכולכם                                          

  -על הדרך החינוכית שעשיתם ביחד 1  על ההתקדמות וההישגים                                   

 ברכות והערכה רבה!!!  -שאו                                                          

 

https://sites.google.com/a/reeim.tzafonet.org.il/reeim1/


 “                                       רעים”בית ספר    

 

 תלבושת   אחידה  

 יש להתארגן לקראת השנה הבאה עם חולצות  בצבעים אלו   

 )לארועי ספורט וטיולים ( :

 לטקסים וחגיגות1  -לבנה  )קצרה( לכולם  חולצה אחת 

 בנוסף:

 אדומה)קצרה(  חולצה אחת   -לשכבת א   

 ירוקה )קצרה(  חולצה אחת   -שכבת  ב  

 צהובה)קצרה(  חולצה אחת    -לשכבת ג  

 כחולה)קצרה(  חולצה אחת   -לשכבת  ד  

 אפורה)קצרה(  חולצה אחת   -לשכבת ה   

 שחורה )קצרה( חולצה אחת   -לשכבת  ו  

 פ  שיקול הדעת שלכם1“ע  -כל השאר  

 שימו לב ,   שימו לב ,    שימו לב  !

 תשלומי הורים

  81113‘  גביית תשלומי הורים השנה תתבצע  החל מיום א

 1     8.113‘ ועד יום א

תקבלו את ספרי הלימוד של ילדכם   –במעמד התשלום 

 ה1“לשנת הלימודים תשע

לאחר בנית התקציב וסיכום  הגביה עם ועד הורים מרכזי  

 תתפרסם הודעה על גובה התשלום והסדרי הגביה 1

 המידע יתפרסם  באתר האינטרנט של ביה"ס1    

 שימו לב   !

רשימות הציוד שיש לקנות 

 לשנת הלימודים הבאה 

יתפרסמו באתר בית 

   הספר בתחילת יולי 1

 ‘להורי  שכבת  ו  תודה   

 על צנצנות השי          

 המתוק והלבבי          

 ס1“שהענקתם לכל צוות ביה   

 



    תודות

 תודות חמות למתנדבים שלנו השנה:

שגם השנה  עזרה מאוד חנה קרונר  

 בספרייה. בפעילותה

בדרך מיוחדת   שהפעיללחיים ששון 

-ומאתגרת , קבוצות ילדים מכיתות ב

 ג ביער.

שלימד את ילדי א' למשה רויטמן  

 שחמט וימשיך כך גם בשנה הבאה.

 זר ברכות ותודות    יישר כח!

 נשמח למתנדבים נוספים ! 

 לכל מתנדב נמצא תפקיד ! - 

 

 לסוף השנה  “  הפורום חברתי”ברכה של 

מסתיימת עוד שנת לימודים, שנה של למידה 

עשירה, פעילויות, חוויות , חברים ומשחקים 

 בהפסקות...

אנו רוצים להודות בשם כל התלמידים לחדוה 

המנהלת, לאורלי הסגנית, לכל הצוות החינוכי 

והטיפולי, אנשי המנהלה: טובה, נעמי וברוך, 

 לאמנה וצוות המנקות לשומרים: גדיר ורומן.

לכולכם שדואגים לנו, מחנכים, מדריכים, מלווים, 

עוזרים, שומרים ודואגים שנלמד באווירה טובה 

 ונעימה.

תודה מיוחדת למתנדבים שתורמים מזמנם 

 וכישוריהם  ומלמדים את כולנו נתינה מהי?!

 לחנה קרונר, שגם השנה עוזרת מאוד בספרייה, 

שבימי ראשון לקח קבוצות ילדים   -לחיים ששון 

 ב לפעילות חוויתית ביער.-מכיתות א

 -שלימד בסבלנות את ילדי א'   -למשה רויטמן  

 שחמט.

גם השנה שמחנו בעזרת כל אחד מכם לתרום מזון 

 לנזקקים ופינוקים לחיילי צבא הגנה לישראל.

השנה הפינוקים המתוקים הגיעו ליחידת דובדבן 

 שמסרה לכולנו תודה גדולה.

 אנו מאחלים לבוגרי ו' הצלחה בחטיבה,  

חה. שמרו על  ובטו חופשה מהנה  לכם  לכו

 עצמכם...

 ב"רעים" כולנו חברים!!! -ואל תשכחו גם בחופשה

 את הפורום החברתי מובילה ירדנה מנור.

 

 , דרושים הורים
המעוניינים להתנדב  וללמד קבוצת 
ילדים את תוכנת הסקראץ  במהלך 

 . השנה 

 

סביבה המאפשרת סקראץ  היא  
בנית משחקים, אנימציות, סיפורים, 

מוסיקה, יצירה אינטראקטיבית 

   ועוד11

 

לצפייה ולימוד התוכנה ניתן לגשת 

 לאתר הבא:

http://sites.tzafonet.org.il/

code/home 

 

 נשמח לשיתוף פעולה,

 חדוה אילת

 רכזת תקשוב -דינה בלסקי

http://sites.tzafonet.org.il/code/home
http://sites.tzafonet.org.il/code/home


 4עמוד 

 נפרדים מבית הספר היסודי אחרי שש שנים   

 

 מופע הסיום של השכבה היה   איכותי, מקצועי, מצחיק, חכם, מרגש, מהנה, שמח ומיוחד !!

 כל הכבוד לכל הילדים ולכל העושים במלאכה !!

 תלמידים  מיוחדים   ומוכשרים  ! 18.להתראות   תלמידי מחזור  י ,    

 צלם: איל  קסטוריאנו בהצלחה בחטיבה!


