Bs”d
Greetings to all Maccabim families.
בס"ד
This week we devoted the morning
השבוע הקדשנו את ריכוז הבוקר ללימוד
gathering for interactive learning
 בתחילה דיברנו על.חוויתי על טו בשבט
about Tu Bishvat. At first we talked
about the mitzvah of tree planting, a  מצווה אותנו אנו,המצווה של נטיעת עצים
 התלמידים.יכולים לקיים רק בישראל
mitzvah we can fulfill only in Israel.
ע מצווה זו היא
  מדו,העלו רעיונות שונים
The students had different ideas as
: כגון,חשובה
to why this is an important mitzvah,
העצים נותנים לנו חמצןsuch as:
העצים נותנים לנ ו אוכל● Trees produce oxygen
העצים נותנים לנו צל● Trees provide food for us
ם לנו בחיזוק בטחון
 העצים עוזרי● Trees provide us with shade
.המדינה
● Trees help us to secure the
 נהנינו מהפקה מקורית,לאחר מכן
country.
."ונהדרת לסיפור הידוע "העץ הנדיב
Later on we enjoyed an original
 בהנחייתה,בת מצווה/תלמיד י קבוצת בר
production of the well known story
 עבדו קשה ללמוד את,.של שרית ג
"The Giving Tree".  Our Bar/Bat
 להכין תלבושות,התפקידים בעל פה
Mitzvah group, led by Sarit G., did a
מקוריות ולהעלות בפני כל תלמידי בית
fantastic job! The students worked
 יישר כוח לתלמידים.הספר את ההצגה
very hard to memorize their roles by
. על היוזמה וההפקה.ולמורה שרית ג
heart, create their original costumes
 שיחקנו בינגו,לסיום המפגש החגיגי
and perform in front of the all
school. More power to the students , שכלל שאלות ידע על החג,אינטראקטיבי
 מושגים מריכוז הבוקר וחיי בית,ישראל
and their teacher Sarit G. on their
 התלמידים הפגינו ידע ונהנו לשחק.הספר
initiative and a great production.
.ביחד
Finally at the end of our festive
gathering, we played an Interactive
Bingo game which included
questions testing the students
knowledge about the holiday, Israel,
terms they learned from our morning
gathering and school. The students
demonstrated knowledge and
enjoyed playing together.

הודעות בית ספריות:

שימו לב  -בשבוע הבא ,פברואר
 ,19יתקיימו לימודים כסדרם.

השנה אנו חורגים ממנהגנו ופותחים את
בית הספר ב
  president day weekendעל מנת
לאפשר לנו לקיים את מספר המפגשים
השנתי הקבוע.

התנדבות תלמידים ב"תיבה":

ביום ראשון ,פברואר  ,26יצאו תלמידי
קבוצות  ,3,4בני ובנות מצווה למבצע
התנדבות ב"תיבה" ,בשעות 9:40-11:45
.
הורים לילדים בקבוצות אלו צריכים
למלא טופס אישור יציאה .בטופס ישנה
גם אפשרות להתנדב בהסעת התלמידים
ועזרה במקום ,אנא כתבו במה תוכלו
לעזור .בדקו שהשעות בהן אתם
מתנדבים אינן חופפות לזמנים
שקבעתם למפגש עם ההורים
)ההתנדבות היא ביום בו מתקיים יום
ההורים בבית הספר(.
יום ההורים יתקיים ביום ראשון,
פברואר  .26על מנת להיפגש עם המורים
למפגש אישי ,אנא הירשמו כאן  .באותו
היום יתקיימו הלימודים בבית הספר
כסדרם.

הודעות קהילתיות -

קמפ נגילה מזמין אתכם לסוף
שבוע נפלא ומהמם! השבתון זו

חוויה בלתי נשכחת לילדים בכתות ב-י.
יומיים וחצי של כייף :אומגה! אופים חלות!
שבת! ועוד!
כל התכנית תהיה בקמפ נגילה -מקום

School Messages:

Attention-next week, February 19
there will be school as usual.

This year we deviate from our
custom and open the school on
President's day weekend in order to
maintain the number of regular
annual sessions.
Student Volunteering at “The
Ark”:
On Sunday, February 26 students
from 3,4, Bar and Bat mitzvah
groups, will do volunteer work at
“The Ark” organization between
9:40-11:45.
Parents of children in these groups
please fill out a permission slip.
On the form there is also  a section
for volunteers to help the school by
drivers or chaperons, please let us
know if you can help. Make sure
the hours are not overlapping
with the time you have set for
your meeting with the teachers
(Volunteering is on the same day
as parent's day at school).

Parent's Day will take place on

Sunday, February 26. T
 o sign up,
please click here.

Classes will be held as usual.

Community announcements
Kid’s shabbaton at Camp
Nagila: Inviting kids grades 2-10 to
the Annual Shabbaton Weekend
Retreat in Camp Nageela Midwest.
The Shabbaton is 2 and a half days
of camp fun: Ziplining! Challah
baking! Shabbat! And more!
All located on the beautiful 550 acre
campus of Camp Nageela Midwestwith roundtrip transportation
available from Northbrook.
Girls - February 17th
Boys - February 24th
The Shabbaton is a great
experience for all Jewish kids!
Contact Rivki for more information
at 773-571-6452 or
rivki@campnageelamidwest.org
Sincerely,
Lior Kakon

Gan Tzeirim- Sivan

This week we celebrated Tu
B'Shevat - we made flowerpot and
edible flower, sang holiday songs,
saw a play by bar/ bat mitzvah
group,and tasted fruits.
Gan Bogrim- Suzan
This week we celebrated Tu
B’Shevat - we made a flowerpot and
edible flower, we saw a play by bar/

 הסעה. דונם באינדיאנה550 קסום של
.)הלוך וחזור( מנורסברוק
 בנות- 17 פברואר
 בנים- 24 פברואר
 נא לבקר באתר,לפרטים נוספים ולרישום
:שלנו
www.campnageelamidwest.org
 נא להיות בקשר עם רבקי צ׳ריק-לשאלות
773-571-6452
rivki@campnageelamidwest.org
,בברכה
ליאור קקון

 סיון-גן צעירים
 הכנו עציץ-השבוע חגגנו את טו בשבט
. שרנו וטעמנו פירות,ו"פרח" אכיל
 סוזן-גן בוגרים
 הכנו עציץ-השבוע חגגנו את טו בשבט
 ראינו הצגה שהציגו קבוצת,ו"פרח" אכיל
. שרנו וטעמנו פירות,בני ובנות מצווה
 למדנו את האות ח' ומילים:עברית
.' ח-שמתחילות ב
.' לכתוב את האות ח:שיעורי בית
 חוה- גן בוגרים-העשרה בעברית
.'תרגלנו זיהוי וכתיבה באות ח
 צביה-1 קבוצה
 למדנו על,היום ערכנו סדר טו בשבט
שבעת המינים ושחקנו בינגו בנושאי טו
.בשבט
 נעמי- ואולפן2  קבוצה-מורשת

bat mitzvah group, sang songs and
tasted fruits.
Hebrew: We learned the letter Chet
and words that start with Chet.
Gan Bogrim, Hebrew enrichmentChava
We recognized and practice writing
the letter Chet.
Homework: Write the letter Chet.
Moreshet- group 1- Tzivia
Today we held a Tu Bishvat Seder,
We learned about the seven species
and played Tu Bishvat Bingo.
Moreshet- group 2 and OlpanNaomi
Today we held a Tu Bishvat Seder,
We learned about the seven
species.
Chonchim- Tzivia
Today we talked about Tu Bishvat,
we learned Midrashim about the
seven species, and tasted few.
Finally we played a game - plants in
Israel.
Hebrew- Group 1- Sarit M.
We read again the story and the
students acted it. We began to study
the letter Chet and learned the
words brother, sister, family,
celebration, new, new all containing
the letter Chet.
We read a story for Tu Bishvat.
Homework: Pages 47, 49.

Hebrew - Group 2- Sarit M.

היום ערכנו סדר טו בשבט ולמדנו על
.שבעת המינים
 צביה-חונכים
 למדנו מדרשים,היום דיברנו על טו בשבט
 לסיום.על שבעת המינים וטעמנו מחלקם
.שחקנו משחק על צמחים בארץ ישראל
. שרית מ-1  קבוצה-עברית
קראנו שוב את הסיפור והתלמידים הציגו
 התחלנו ללמוד את האות ח' ולמדנו.אותו
, חגיגה, משפחה, אחות,את המילים אח
.חדש וחדשה
לכבוד טו בשבט קראנו את הסיפור "זרע
.של גזר" מאת רות קראוס
.49 ,47  עמודים:שיעורי בית
. שרית מ-2  קבוצה-עברית
המשכנו עם האות פ' וקראנו את הסיפור
"?"איפה העפיפון
 עף, טלפון,למדנו את המילים עפיפון
.ועפה
לכבוד טו בשבט קראנו את הסיפור "זרע
.של גזר" מאת רות קראוס
17  עמוד:שיעורי בית
. שרית מ-3  קבוצה-עברית
.תרגלנו קריאה ושיחה בעברית
לכבוד טו בשבט קראנו את הסיפור "זרע
.של גזר" מאת רות קראוס
בבקשה להביא את חוברת אריאות
.הכתב
 חוה- יסמין ומאיה-עברית
.עבדנו בדפי עבודה ותרגלנו קריאה
. לקרוא את הסיפור:שיעורי בית
 צביה- עופרי ורותי-עברית
המשכנו ללמוד על משל ונמשל והאנשה
.של תכונות אנושיות על בעלי חיים

We continued with the letter Pey/
Fey/ final Pey and read a story.
We read a story for Tu bishvat.
Homework: pages 17.

 נעמי-4 קבוצה-עברית
קראנו סיפור ושיר על טו בשבט ואח"כ
.ענינו על שאלות וכתבנו משפטים
80 ,79  עמודים:שיעורי בית

Hebrew - Group 3- Sarit M.
We practice reading and
conversation in Hebrew.
We read a story for Tu bishvat.
Please bring you Ariot script
textbook.

 נעמי- בני ובנות מצווה-עברית
קראנו סיפור ושיר על טו בשבט ואח"כ
.ענינו על שאלות וכתבנו משפטים
81 ,80  עמודים:שיעורי בית

Ivrit- Yasmin & Maya- Chava
We worked on worksheet and
practice reading.
Homework: read the story.
Ivrit- Ofri& Ruti- Tzivia
We continue to learned about moral
stories humanization of animals in
stories animals.
Hebrew - group 4- Naomi
We read a Tu Bishvat story
answered questions and wrote
sentences.
Homework: pages 79, 80.
Hebrew- Bar/ Bat Mitzva- Naomi
We read a Tu Bishvat story
answered questions and wrote
sentences.
Homework: pages 80, 81.

