Bs”d
This week we expanded our
בס"ד
preparations for Passover.
השבוע הרחבנו את ההכנות שלנו לחג
In our morning gathering, the
.הפסח בכל הכתות
students learned the song "who
 התלמידים למדו את השיר,בריכוז הבוקר
knows one" with hand motion. Here
"אחד מי יודע" בליווי תנועות ידיים
 הנה סרטון של הילדים.מתאימות
is a video of the students who
.המתנדבים לבצע את השיר
volunteer to perform the song.
בשעורי מורשת ובגנים התלמידים ערכו מודל
In kindergarten and in Moreshet
סדר ובשעורי אומנות הגנים הכינו כוס
class the kids had a model seder.
לאליהו הנביא ושאר התלמידים הכינו את
In art class our kindergarten kids
.צלחת הסדר
decorated Elijah cup while the rest
of the class decorated a Seder
plate.

:בשבוע הבא בבית הספר

Upcoming events at school:
4/2 - Good Deeds Day (Volunteer
work). Our school will take part in
the effort do a good deed and
contribute to the community.
The school day will start at 9:00
9:00-10:00  the students will

 יתקיים היום- 4/2 ,ביום ראשון הקרוב
הבינלאומי למעשים טובים ובית הספר
מכבים ייקח חלק במאמץ לעשות מעשה טוב
.ולתרום לקהילה
9:00 יום הלימודים יתחיל כסדרו בשעה
 התלמידים יסיימו את ההכנות10:00 -9:00
.לחג הפסח
 ההורים מוזמנים להצטרף אלינו- במקביל

complete their preparations for
Passover.
Parents are invited for coffee and
cake and a meeting with Avi
Menachem, who will present us
with two options on how to enjoy
and at the same time raise money
for Maccabim:
1. Order flowers (18% from each
order will be donated to
Maccabim)
2. Booking discounted vacation
and car rental (80% from net
profit of the discounted price
will be donated to Maccabim)
At 10:00 group 1-4 and parents
will leave school.
We will volunteer at the Chicago
Chesed wearhouse between
10:30-12:00.
Please sign the permission slip
for you and your kids in order for
us to arrange transportation,
shirts and staff.
We will be collecting donations
for the Chicago Chesed Fund
that we will deliver take to the
Hesed Center on the day of
volunteering (please do not bring to
school before).
Suggested donations:
- Remains from the purim
Mishloach Manot.
- Chametz that you are getting rid
of before Passover.
- Cereal
- Pasta

,לכוס קפה ועוגה ומפגש עם אבי מנחם
שיציג בפנינו שתי אפשרויות איך אפשר
:להנות ובמקביל לגייס כסף למכבים
 הזמנת פרחים לחג הפסח ובכלל.1
( מערך ההזמנה18% )נקבל
רכב במחיר/ הזמנת חופשה.2
 מהרווח של80% מוזל)מכבים יקבל
(!!ההנחה
 והוריהם יצאו1-4  קבוצות10:00 בשעה
.להתנדבות
Chicago shessed אנו נצא להתנדב ב
.10:30-12:00  בין השעות,wearhouse
ההורים מתבקשים למלא את טופס אישור
 להם ולילדים על מנת שנוכל,ההגעה
להערך בהתאם עם הסעות)במידת
. חולצות וצוות,(הצורך
אנו אוספים תרומות אותן נקח למרכז החסד
 תרומות.(ביום ההתנדבות)נא להביא אתכם
:מומלצות
שאריות של משלוחי המנות לפוריםחמץ שמשפחות מוציאות מהבית לפני פסחדגני בוקרפסטהטונהמוצרי היגיינהסוכרקמחשמןמלחשימוריםכלים חד פעמיים קבוצות בני ובנות- ביקור במוזאון השואה
:מצווה וחונכים
-10:00  בשעות, באפריל23 ,ביום ראשון
: שימו לב12:00
התלמידים יגיעו לבית הספר ומשם יצאו
.לסיור ברכבים
איסוף התלמידים ע"י ההורים בסוף היום
:ממוזאון השואה

9603 Woods Drive, Skokie.

יש למלא את אישור היציאה על מנת לאפשר
לבנכם/בתכם להשתתף בתכנית .תלמיד
שיירשם ולא יגיע יחויב בעלות הביקור)(15$

תלמידי מכבים ישתתפו בטקס
יום הזיכרון העירוני )שייערך על ידי

הקונסוליה הישראלית( -
לתלמידי קבוצות ,3,4בני מצווה וחונכים:
הטקס יתקיים ביום ראשון 30 ,באפריל
בשעה  7:00בערב בבית הלל.
כמידי שנה ,גם השנה יופיעו תלמידי בית
הספר בשני שירים:
 .1תשמור על העולם ילד )להאזנה לחצו
כאן ,למילים לחצו כאן(.
 .2התקווה.
השבוע הצגתי בפני התלמידים את
ההזדמנות המיוחדת להופיע בטקס וכן את
השירים .החזרות ייערכו בשבועות הקרובים
מידי יום ראשון בבית הספר.
ביום הטקס4/30 ,יום ראשון ,על התלמידים
להגיע לבית הלל בשעה  .5:30הם יערכו
חזרה ,יאכלו פיצה)אנחנו מספקים( וישתתפו
בטקס.
על מנת לדעת מי יוכל להשתתף  -ואני
מקווה לקבל הענות רחבה ומייצגת לבית
הספר ,על כולם לעדכן את העדפתם בדף
הרישום הקצר.

מהרו ,שבוע אחרון להזמנת
תמונות פורים  -הצלם המפורסם דורון

שם טוב תיעד את מסיבת פורים בתמונות
מדהימות של הילדים .מי שרוצה לראות את
התמונות ואף לרכוש תמונה ,יכול להיכנס
לאתר
sessions.duronstudio.com
הכניסו את האימייל שלכם והשתמשו
בסיסמא purimparty  -
 100%מההכנסות של מכירת התמונות
יתרמו למכבים!!!! תודה רבה לדורון על
המקצועיות והתרומה הנדיבה!

- Tuna
- Hygiene products
- Sugar
- Flour
- Oil
- Salt
- Canned good
- Disposable tableware
 Visit to the Holocaust MuseumBar/Bat Mitzvah & mentors:
Sunday, April 23rd 10:00- 12:30
Please note:
Students will arrive to school as
scheduled and will leave from
there.
Parents will pick up at the end of
the day from the Museum at:
9603 Woods Drive, Skokie.
In order to allow your son/daughter
to participate Please fill up the
permission form.
A student who registers and did not
arrive will be charged the cost of
the visit ($15).
Maccabim students -  groups 3,4,
Bnei Mitzvahs and Mentors
will participate in the Memorial
Day ceremony (to be held by the
 )Israeli consulateSunday, April 30th. 7:00pm at Beth
Hillel congregation.
As in previous years, this year the
students will perform two songs:

1. “Guard the world Child” (To
listen, click here, for lyric click
here).
2. Hatikvah.
This week I presented the students
with the special opportunity to
perform at the ceremony as well as
the songs. The rehearsals will be
held in the coming weeks every
Sunday at school.
On the day of the ceremony,
Sunday 4/30, students must arrive
to Beit Hillel at 5:30pm. They will
have a rehearsal, eat pizza (we will
provide) and will take part in the
ceremony.
In order for us to know who will
participate, I hope to receive a
great response and representation
to our school, everyone should
update their preference on the short
signup page.

Hurry up, last week to
order Purim photos -

The very well known photographer,
Doron Shem Tov, took amazing
pictures at our Maccabim’s Purim
party. The pictures are available
online for viewing and purchase.
At:  sessions.duronstudio.com ,
insert your email
Session ID: purimparty.

,בברכה
ליאור קקון

 סיון-גן צעירים
המשכנו ללמוד על פסח וצבענו ציורי "משה
 בחוג אומנות הכנו כוס לאליהו."בתיבה
 הילדים קיבלו.הנביא והיו לנו חוג ספורט
!הגדה של פסח ויכולים לצבוע ולהנות
 סוזן-גן בוגרים
למדנו את סימני הסדר וערכנו בכיתה "ליל
 בחוג אומנות.הסדר" עם שירי ומאכלי החג
.הכנו כוס לאליהו הנביא והיו לנו חוג ספורט
.' התקדמנו בחוברת עם האות י:עברית
 צביה-1  קבוצה-מורשת
-ערכנו "מודל סדר" לפי ההגדה של פסח
 אכלו ממאכלי החג, כוסות4 התלמידים שתו
.וסיכמנו ביחד את סיפור יציאת מצרים
 נעמי-2  קבוצה-מורשת
, כוסות4  התלמידים שתו-"ערכנו "מודל סדר
. מרור ועוד ממאכלי החג,"אכלו "מצה
סיפרנו את סיפור יציאת מצרים ומצאנו את
."ה"אפיקומן
. שרית ג-3,4  קבוצות-מורשת
 עברנו על סימני הסדר-"ערכנו "מודל סדר
.וטעמנו ממאכלי קערת הפסח
 צביה-חונכים
-"התחלנו את היחידה על "אני והיהדות
דיברנו על מה זה להיות יהודי ומה
 ערכנו דיון על ערכים.המשמעות של כך
.שונים וכמה הם חשובים

עברית -קבוצה  -1שרית מ.
סיימנו את חוברת אריאות השניה! כל הכבוד
לקבוצה  !1עשינו חזרה על האותיות
והתנועות שלמדנו.
שיעורי בית :הילדים קיבלו כרטיסים של
האותיות והתנועות שלמדנו .נא לחזור היטב
לקראת מבחני הקריאה בשבוע הבא.
עברית -קבוצה  -2שרית מ.
המשכנו עם האות ק' ולמדנו את המילים:
מקשיבים ,מקליטים ,מדביקים ,קופים,
קופצים וצוחקים .קראנו את הסיפור "קולות
בגן החיות)עמודים (42 -41
שיעורי בית -עד אחרי פסח  :לסיים עמ'
 47 -44ולתרגל קריאה של הסיפורים
בחוברת.
עברית -קבוצה  -3שרית מ.
המשכנו לקרוא את סיפור הפסח בעברית
קלה.
שיעורי בית :לסיים לקרוא את הסיפור.
עברית -יסמין ומאיה -חוה
תרגלנו קריאה וסיימנו את החוברת.
שיעורי בית :לסיים את התפזורת.
עברית -עופרי ורותי -צביה
קראנו את הסיפור "סיפורו של גיליון ניר"
)עמוד  (28ועבדנו על דימויים.
שיעורי בית :עמוד 32
עברית -קבוצה  -4נעמי
התחלנו את סיפורי פסח מהחוברת.
שיעורי בית :עמודים  130 -128תרגיל ז'.
עברית -בני ובנות מצווה -נעמי
התחלנו את סיפורי פסח מהחוברת.
שיעורי בית :עמודים  :127 -125תרגילים
וקריאת סיפור.

All money collected from
pictures purchasing, will be
!donated to Maccabim
Thank you Doron for your
!professionality and donation
Sincerely,
Lior Kakon

Gan Tzeirim- Sivan
We continued learning about
Passover and colored pictures of
Moses in the basket. In art class we
decorated Elijah cup and we had
gym. The children received a
Passover Haggadah to color and
!enjoy
Gan Bogrim- Suzan
We started learning about Passover
songs of the seder and enjoyed a
“model seder” with holiday songs
and foods. In art class we
decorated Elijah cup and we had
gym.
Hebrew: we advanced in the
textbook with the letter Yod.
Moreshet- group 1- Tzivia
We had a “model seder” according
to the Passover Haggadah - the
kids drank 4 cups, ate holiday foods
and listen to the “exodus from
Egypt” story.
Moreshet- group 2 - Naomi
We had a “model seder” - the kids
drank 4 cups, ate “Matzah” and

other holiday foods. We told the
story of the “exodus from Egypt”
and found the “afikoman”.
Moreshet- group 3&4 -Sarit G.
We had a “model seder” - we
reviewed the signs of the Seder
and tasted the dishes of the
Passover plate.
Chonchim- Tzvia.
We start the unit on "me and
Judaism" - we talked about what it
is to be Jewish and what it means.
We discussed various values and
how important they are.
Hebrew- Group 1- Sarit M.
We finished the second Ariot
textbook! Way to go group 1!
We reviewed the letters and vowels
that we had learned.
Homework: the kids received
cards with the letters and vowels
that we have learned. Please
review for the reading exams next
week.
Hebrew - Group 2- Sarit M.
We continued with the letter Kuf
and learned words with the letter
Kuf. We read a story pages 41-42.
Homework: for after the holidaycomplete pages 44-47 and practice
reading the stories in the textbook .
Hebrew- Group 3- Sarit M.
We continued reading the Passover
story in easy Hebrew.
Homework: finish reading the
story.

Hebrew-Yasim & Maya - Chava:
We practiced reading and finish the
textbook.
Homework: finish the scattered…
Hebrew- Group 4- Naomi
We started the Passover story from
the booklet.
Homework: pages 128-130 Zayin.
Hebrew- Bar& Bat Mitzva- Naomi
We started the Passover story from
the booklet.
Homework: pages 125-127
complete and read.

