Bs”d
Greetings to all Maccabim families.
בס"ד
This week we had a “quiz” on all the
השבוע בריכוז הבוקר נערך "חידון" על כל
terms we learned so far in our
 כמה.המושגים שנלמדו עד כה בריכוז
morning gathering. How great it is
ם את
 כייף לראות שהתלמידים זוכרי
to see the students excitement
הדברים ומתרגשים לדבר עליהם! לאחר
over all that they learned!
 התלמידים אורגנו בקבוצות וניצלו,מכן
Later, we took a few minutes to play
את מעט הדקות שנשארו לאחר הריכוז
outside in groups. The students
 כשהם נהנים אחד, למשחקי חברה בחוץ
enjoyed playing together and the
 אני מעודדת.מהשני וכן ממזג האויר הנוח
nice weather.
את ההורים להמשיך וליצור מפגשים
I encourage parents to get their
חברתיים עם ילדים מבית הספר במשך
kids together with other kids from
 תודה לשרית.השבוע או בסופ י שבוע
our school during the week and on
ה את הריכוז והמפגש
  שניהל,מילר
weekends.
.החברתי בהעדרי
Thanks to Sarit Miller, for
conducting our morning and social
gathering in my absence.
באומנות

הכנו יצירות
של סוגי עצים
לקראת ט"ו
.בשבט

In Art

we made a
few kinds
of trees in
honer of
Tu
B’shevat.

הודעות
בית
:ספריות

School Messages:

Parents' Day will be held on
Sunday, February 26. T
 o sign up,
please click here.
Classes will be held as usual.

 פברואר,יום ההורים יתקיים ביום ראשון
 על מנת להיפגש עם המורים למפגש.26
  באותו היום. אנא הירשמו כאן,אישי
.יתקיימו הלימודים בבית הספר כסדרם

מזל טוב

 למשפחת רייגן ולאח

Mazal Tov to the Reagan family
and the big brother Erez (from gan
Suzan) on the birth of their
daughter/sister Ilan. May you be
blessed to raise her for many years
of happiness and good health.

Community announcements
Kid’s shabbaton at Camp
Nagila: Inviting kids grades 2-10

- הגדול ארז )מגן סוזן( על הולדת הבת
, יהי רצון שתזכו לגדלה לתורה.אילן
מצוות ומעשים טובים מתוך נחת ושמחה
.תמיד

- הודעות קהילתיות

קמפ נגילה מזמין אתכם לסוף
שבוע נפלא ומהמם! השבתון זו

.י-חוויה בלתי נשכחת לילדים בכתות ב
to the Annual Shabbaton Weekend ! אומגה! אופים חלות:יומיים וחצי של כייף
!שבת! ועוד
Retreat in Camp Nageela Midwest.
 מקום-כל התכנית תהיה בקמפ נגילה
The Shabbaton is 2 and a half days
 הסעה. דונם באינדיאנה550 קסום של
of camp fun: Ziplining! Challah
.)הלוך וחזור( מנורסברוק
baking! Shabbat! And more!
 בנות- 17 פברואר
All located on the beautiful 550 acre
 בנים- 24 פברואר
campus of Camp Nageela Midwest נא לבקר באתר,לפרטים נוספים ולרישום
with roundtrip transportation
:שלנו
available from Northbrook.
www.campnageelamidwest.org
Girls - February 17th
 נא להיות בקשר עם רבקי צ׳ריק-לשאלות
Boys - February 24th
773-571-6452
The Shabbaton is a great
rivki@campnageelamidwest.org
experience for all Jewish kids!
Contact Rivki for more information
at 773-571-6452 or
rivki@campnageelamidwest.org
Sincerely,
Lior Kakon

,בברכה
ליאור קקון

Gan Tzeirim- Sigal(sub for Sivan)

This week we talked and drew
pictures for Tu B'Shevat. We made
a snowman creation, we had music
and art class.
Gan Bogrim- Suzan
We continued to learn about Tu
B’Shvat and the world of plants.
We had art and music class.
Hebrew: We finished working on the
letter Zayin, we worked in the
textbook and reviewed the letters
that we have learned.
Homework: Write the letter Zayin
and color.
Moreshet- group 1- Tzivia
Today we continued with the story
of Joseph - his dream about the
chief baker and the chief cupbearer,
Pharaoh's dream, his rise to
greatness and his forgiveness to his
brothers.
We reviewed the stories of Genesis
that we have learned so far.
(fathers, mothers and Joseph).
Moreshet- group 2 and OlpanAvigail (sub for Naomi)
We learned the torah portion
Shemot - the Israelite slavery in
Egypt, the birth of Moses and how
he was saved from Pharaoh's
decree. We recognized the main
characters and summarized with
worksheet.
Moreshet- groups 3, 4- Simona (sub
to Sarit G.)

( סיגל )מ"מ לסיון-גן צעירים
 עשינו,השבוע דיברנו וציירנו על טו בשבט
יצירה של איש שלג והיו לנו חוג אומנות
.וחוג מוזיקה
 סוזן-גן בוגרים
המשכנו ללמוד על טו בשבט ועולם
. היו לנו חוג אומנות וחוג מוזיקה.הצומח
 סיימנו את האות ז' ועבדנו:עברית
. חזרנו על האותיות שלמדנו.בחוברת
. לכתוב את האות ז' ולצבוע:שיעורי בית
 צביה-1  קבוצה-מורשת
 למדנו על-היום המשכנו בסיפור על יוסף
 חלום,חלומות שר המשקים והאופים
 עלייתו לגדולה של יוסף והמחילה,פרעה
.לאחיו
ערכנו חזרה על סיפורי בראשית שלמדנו
.( אמהות ויוסף, )אבות.עד כה
 אביגיל )מ"מ- ואולפן2  קבוצה-מורשת
(לנעמי
 עם ישראל עובדים-למדנו פרשת שמות
 הולדת משה ואיך,עבודת פרך במצרים
 שמנו לב לדמויות.ניצל מגזירת פרעה
.העיקריות וסיכמנו בדף עבודה
 סימונה)מ"מ- 4 ,3  קבוצות-מורשת
(.לשרית ג
 דיברנו על עשר- בא,למדנו פרשות וארא
 שיחקנו.המכות ועל יציאת מצרים
.משחקים להמחשת המכות
 סימונה )מ"מ- בני ובנות מצווה-מורשת
(.לשרית ג
"עשינו חזרות להצגת "העץ הנדיב
.שתתקיים בשבוע הבא

We learned parashat va'era - we
talked about the ten plagues and
the exodus from Egypt. We played
games to demonstrate the plagues.
Moreshet- Bar\Bat Mitzva- Simona
(sub to Sarit G.)
We rehearse the play "The Giving
Tree" that will take place next week.
Homework: Memorize your roles.
Chonchim- Tzivia
We started the new topic - “me and
Society”. We watched a video on
the effect "bystanders",  we
discussed newspaper articles and
how do we care what is happening.
Hebrew- Group 1- Sarit M.
We read a  story (pages 32-35) and
we learned to distinguish between
he moves (zaz) to she moves
(zaza).
Homework: Pages 40-41 and read
the again the story pages 32-35 .
Bonus - story worksheet.
Hebrew - Group 2- Sarit M.
We continued with the letter Pey/
Fey/ final Pey and read a story
pages 10-12.
Homework: pages 13, 14.

Hebrew - Group 3- Sarit M.
We received a new textbook to
strengthen and practice reading.
We worked on reading words with
the vowel points Kamatz and Patah.
Homework: pages 14, 15.

 להתאמן ולשנן את התפקיד:שיעורי בית
.בהצגה
 צביה-חונכים
." "אני והחברה-התחלנו את הנושא הבא
"ראינו סרטון על אפקט "העומדים מהצד
ודנו בכתבות מהעיתונות וכמה אכפת לנו
.ממה שקורה
. שרית מ-1  קבוצה-עברית
קראנו את הסיפור "זוזו האווזון")עמודים
."( ולמדנו להבדיל בין "זז" ל"זזה35 -32
 ולקרוא שוב41 -40  עמודים:שיעורי בית
."את הסיפור "זוזו האווזון
. דפי עבודה על הסיפור-בונוס
. שרית מ-2  קבוצה-עברית
המשכנו עם האות פ' וקראנו את הסיפור
(12 -10 "פיל פילון")עמודים
14 ,13 ' עמ:שיעורי בית
. שרית מ-3  קבוצה-עברית
קיבלנו חוברת חדשה לחיזוק ולתרגול
 עבדנו על קריאת מילים עם קמץ.קריאה
.ופתח
15 ,14  עמודים:שיעורי בית
 חוה- יסמין ומאיה-עברית
.התקדמנו בחוברת ועבדנו בדפי עבודה
 מסומנים בחוברות:שיעורי בית
 צביה- עופרי ורותי-עברית
למדנו על משל ונמשל והאנשה של
.תכונות אנושיות על בעלי חיים
( אביגיל )מ"מ לנעמי-4 קבוצה-עברית
.המשכנו לתרגל בין צורות זכר ונקבה
 אביגיל )מ"מ- בני ובנות מצווה-עברית
(לנעמי
.תרגלנו ביחד קריאה והבנת הנקרא

Ivrit- Yasmin & Maya- Chava
We advanced in the textbook and
worked on worksheet.
Homework: marked in the
textbook.
Ivrit- Ofri& Ruti- Tzivia
We learned about moral stories
humanization of animals in stories
animals.
Hebrew - group 4- Avigail(sub to
Naomi)
We continued to practice
Male and female form.
Hebrew- Bar/ Bat Mitzva- Avigail
(sub to Naomi)
We practiced together reading and
reading comprehension.

