Bs”d
Greetings to all Maccabim families.
This week in our morning gathering
we talked about Purim that we will
celebrate, Gd willing, next week.
We talked about the holiday four
mitzvot all beginning with the letter
Mem:
Mishloach manot - sending food
gifts
Matanot la'evyonim - give to the
needy
Megillah reading
Mishte - feast
Afterwards we played an online
game "the hanging man" who
helped us review the letters, reading
Hebrew and Purim songs. If you like
to play at home - click here (Go אדר
(Adar) and then select the game
(חידון שיריםSongs quiz).

בס"ד

השבוע בריכוז הבוקר שוחחנו על חג
. בע"ה בשבוע הבא, אותו נחגוג,הפורים
,דיברנו על ארבעת מצוות החג
:המתחילות כולן באות מ
משלוח מנות

מתנות לאביונים
מקרא מגילה

משתה
 "איש:לאחר מכן שיחקנו אונליין משחק
 קריאת,תלוי" שעזר לנו לחזור על אותיות
 אם אתם רוצים.עברית ושירי חג הפורים
 אנא הקליקו כאן )היכנסו,לשחק בבית
ל"אדר" ולאחר מכן בחרו את המשחק
"חידון
.("שירים

פורים
במכבים

Purim in Maccabim

Sunday, March 12 we will celebrate
Purim at school differently from
previous years. The event will be
partially open to the community and

 אנו נחגוג את חג3/12 ,ביום ראשון
הפורים בבית הספר באופן שונה משנים
 האירוע יהיה בחלקו פתוח.קודמות
לקהילה וישמש גם לגיוס כסף עבור בית
 אני קוראת לכל המשפחות.הספר
 אנא.להירשם לאירוע ולהביא חברים
:קראו את הפרטים והירשמו לאירוע
 פעילות רק לילדי בית- 9:00-10:00
 סיפור, הכנת משלוחי מנות:הספר

will also be used to raise money
for the school. I asking all
families to sign up for the event
and bring friends. Please read the
details and sign up to the event:
9:00-10:00 -Activity for school kids
only: make mishloach manot, the
story of the megillah-played by the
teachers, Purim quiz, costumes,
songs and pictures.
10:00-12:30 - family Purim event
opened to the community.
10:00-10:45 - Purim carnival
(stations) with prizes. (the kids will
need to be accompanied by their
parent).
10:00-10:30 - At the same time Megillah reading for the parents.
10:45 -Bingo with prizes.
10:00-10:30 -Rich dairy lunch will
include salads, cheeses, pasta,
“shakshouka”, pies and more ...
from Ayelet Danino kitchen.
11:30-12:30 -Amazing illusions
performance!
Pricing:
Maccabim student -$5
Non-Maccabim child - $10
Adult - $18
Maximum cost for family - $45

Please RSVP here

Community announcements:
Do  a mitzvah -

The Chicago Mitzvah Campaign
is looking for volunteers to help
distribute  mishloach manot in
hospitals and nursing homes.
To participate email
jill@chicagomitzvahcampaign.com

! הצגה של מורות בית הספר- המגילה
. תחפושות ושירים,חידון פורים
 אירוע פורים למשפחות- 10:00-12:30
. האירוע פתוח לקהילה,בית הספר
 תחנות היתוליות לפורים- 1
 0:00-10:45
 הילדים הצעירים צריכים ליווי. פרסים+
.של הורה
-  במקביל לתחנות- 10:00-10:30
.קריאת המגילה להורים
 בינגו נושא פרסים-10:45
 ארוחת צהריים חלבית- 11:00-11:30
, פסטות, גבינות, סלטים- עשירה
 פשטידות ועוד… ממטבחה של,שקשוקה
.איילת דנינו
! מופע אשליות מדהים- 11:30-12:30
:עלויות
$5 - עלות לילד במכבים
$10 - עלות לילד שאינו ממכבים
$18 - עלות למבוגר
$45 - מקסימום עלות למשפחה

.נא להירשם מראש כאן

- הודעות קהילתיות

?רוצים לעשות מצוה

,מרכז החסד של שיקגו
Chicago Mitzvah Campaign
מחפש מתנדבים שיחלקו משלוחי מנות
 אם אתם רוצים.בבתי חולים ובתי אבות
: אנא צרו קשר,להשתתף
jill@chicagomitzvahcampaign.co
m
866-697-2224 :או בטלפון
,בברכה
ליאור קקון

or call: 866-697-2224
Sincerely,
Lior Kakon

Gan Tzeirim- Sivan

We learned about  Purim- the
characters in the Book of Esther
(the Megillah) and holiday customs.
We colored, sang Purim songs and
made eye masks in art class. We
also had gym.

 סיון-גן צעירים
 הדמויות במגילת אסתר-למדנו על פורים
 שרנו ובחוג אומנות, ציירנו.ומנהגי החג
. היה לנו חוג ספורט.הכנו מסכות לעיניים
 סוזן-גן בוגרים
המשכנו ללמוד על פורים ועל מגילת
 ציירנו ושרנו ובחוג אומנות הכנו.אסתר
. היה לנו חוג ספורט.מסכות לעיניים
 תרגלנו את האותיות שלמדנו:עברית
.והתקדמנו בחוברת
. דף עבודה:שיעורי בית
 חוה- גן בוגרים- העשרה בעברית
.' ח-'תרגלנו אותיות א
 דף עבודה:שיעורי בית

Gan Bogrim- Suzan
Today continued learning about
Purim and Megillat Esther. We
colored, sang Purim songs and
made eye masks in art class. We
also had gym.
 צביה-1  קבוצה-מורשת
 Hebrew: We practice the letters that
המשכנו עם סיפור מגילת אסתר ולמדנו
we have learned and advanced in
 סיימנו עם חידון על.על מצוות חג פורים
the textbook.
.הנלמד
Homework: worksheet.
Gan Bogrim, Hebrew enrichment נעמי- ואולפן2  קבוצה-מורשת
Chava
חזרנו על סיפור המגילה ע"י משחק וחידון
We practiced the letters Alef - Chet
ף עבודה
  עשינו ד.ולמדנו את מצוות פורים
Homework: worksheet.
.לסיכום
Moreshet- group 1- Tzivia
We continued with the Megillah
story and learn about Purim
mitzvot. At the end of the lesson we
had a Purim quiz.
Moreshet- group 2 & Olpan- Naomi
We reviewed the the Megilla story
with a game and a quiz and learned
about Purim mitzvot. We

. שרית ג-4 ,3  קבוצות-מורשת
למדנו חידושים במגילת אסתר ועל מנהגי
.חג פורים
. שרית ג- בני ובנות מצווה-מורשת
למדנו מגילת אסתר והתמקדנו על
הסתתרות ה' במגילה והימצאותו בין
...השורות
 צביה-חונכים
 דיברנו-"סיימנו את נושא "אני והחברה

summarized the lesson with a
worksheet
Moreshet- Groups 3, 4- Sarit G.
We learned about changes in the
book of Esther and the customs of
the Purim holiday.
Moreshet- Bar/Bat Mitzva- Sarit G.
We learned the book of Esther and
we focused on the God presence
between the lines ...
Chonchim- Tzivia
We finished with the topic “me and
Society” - We talked about
stereotypes, what is our gain or lose
from them. We learned about the
mitzvah of charity in Judaism and
discussed various degrees of charity
according to the “Rambam”.
Hebrew- Group 1- Sarit M.
We continued learning the letter Tet
with the vowel point Tsere and
Segol. We also start learning the
letter Yod and words with the letter
Yod.
Homework: Complete pages 84,85.
Hebrew - Group 2- Sarit M.
We continued with the letter
Tzadei / final Tzadei and again the
story on pages 28-29 and answer
the questions on page 30.
Homework: answer all the question
on page 30 .

 מה אנו מרוויחים,על סטראוטיפים
 למדנו על מצוות הצדקה.ומפסידים מהם
ביהדות ודנו במעלות הצדקה השונות לפי
.הרמב"ם
. שרית מ-1  קבוצה-עברית
המשכנו עם האות ט' ועם הניקוד צירה
, יושב, התחלנו אות י׳ והמילים יד.וסגול
. חגיגה וחידה, יויו,יושבת
85 ,84 ' להשלים עמ:שיעורי בית
. שרית מ-2  קבוצה-עברית
 קראנו שוב.' ץ-המשכנו עם האותיות צ' ו
את הסיפור "אנחנו לומדים בחוץ")עמודים
.30 ( וענינו על שאלות בעמוד29 -28
 להמשיך לענות על השאלות:שיעורי בית
.30 בעמוד
. שרית מ-3  קבוצה-עברית
עבדנו על חיזוק הקריאה וההבנה וקראנו
.את מגילת אסתר בעברית קלה
 להמשיך לקרוא את:שיעורי בית
.המגילה
 חוה- יסמין ומאיה-עברית
.קראנו והתקדמנו בחוברת
.81  לקרוא עמוד:שיעורי בית
 צביה- עופרי ורותי-עברית
 וכתבנו חיבור,"חזרנו על נושא "האנשה
 דיברנו על חשיבות תשומת.עפ"י תמונות
.לב לזמנים בהם אנחנו כותבים חיבור

 נעמי-4  קבוצה-עברית
.קראנו סיפור על פורים וענינו על שאלות
.כתבנו משפטים למילים החדשות
.110 -108 ' לקרוא עמ:שיעורי בית

Hebrew- Group 3- Sarit M.
We practiced reading and reading
comprehension and we read the
megillah in easy Hebrew.
Homework: finish reading the
megillah.
Hebrew- Yasmin &Maya- Chava
We read and advanced in the
textbook.
Homework: read page 81.
Hebrew- Ofri &Ruti- Tzivia
We reviewed the subject of “Fable”
We wrote an essay based on the
pictures.  We talked about the
importance of attention to tenses
when we write an essay.
Hebrew- Group 4- Naomi
We read a Purim story and
answered questions.
We wrote sentences with the new
words.
Homework: read pages 108-110.
Hebrew- Bar/ Bat Mitzva- Naomi
We read a Purim story and
answered questions.
We wrote sentences with the new
words.
Homework: page page 107-He and
read pages 108-110.

 נעמי- בני ובנות מצווה-עברית
.קראנו סיפור על פורים וענינו על שאלות
.כתבנו משפטים למילים החדשות
' תרגיל ה-107  עמוד:שיעורי בית
.110 -108 'ולקרוא עמ

