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This week we
finished our
preparations for
Passover - The
students prepared a
matzah tray that will
be used by you at the
Passover Seder, please keep the
tray with the matzos in chametz
free environment.
Groups 3, 4 and Bar/Bat Mitzvah
rehearsed for the memorial day
service and moved us to tears with
the song “Guard the world Child”.
You are invited to listen to the
rehearsal here.
Good Deeds Day - Thanks to the
parents and children who joined us
and volunteer at the Chicago
Chased warehouse in unpacking
food boxes, sorting and arranging
products on the shelves. You were
amazing! Here is a copy of the
thank you letter I have received
from the CCW Volunteer
Coordinator:
“I just wanted to let you know how
wonderful the Maccabim families were
yesterday in the warehouse. They
were motivated and enthusiastic to
help, and did a great job with the food!

בס"ד

- השבוע סיימנו את ההכנות לחג הפסח
התלמידים הכינו
מגש למצות
,שישמש אתכם
.בע"ה לליל הסדר
אנא שמרו את
המגש עם המצות
במקום אליו לא
.מגיע חמץ
 ובני מצווה עשו חזרות ליום3,4 קבוצות
הזיכרון וריגשו אותנו עד דמעות בשירת
 אתם מוזמנים.""תשמור על העולם ילד
.להאזין לחזרה כאן
 תודה להורים- יום המעשים הטובים
והילדים שהצטרפו אלינו ועבדו בגמ"ח של
 מיון המוצרים,שיקגו בפריקת ארגזי אוכל
 הייתם מדהימים! הנה.וסידורם על המדפים
,מכתב תודה שקבלתי משושנה מוסקוביץ
:רכזת מתנדבים בגמ"ח

“I just wanted to let you know how
wonderful the Maccabim families were
yesterday in the warehouse. They were
motivated and enthusiastic to help, and
did a great job with the food! The
administrator here was very impressed.
Thank you for coming, we really
appreciated your work”.

חופשת הפסח  -בית הספר יהיה סגור
בשבועיים הקרובים 4/9,4/16 ,לרגל חופשת
הפסח .מחכים לראותכם לאחר מכם עם
תכניות רבות ומגוונות עד סוף השנה.
קבוצות בני ובנות מצווה וחונכים:
ביקור במוזאון השואה  -ביום ראשון23 ,
באפריל ,בשעות  12:00 -10:00שימו לב:
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 קבוצות ,3,4בני מצווה וחונכים:

תלמידי מכבים ישתתפו בטקס
יום הזיכרון העירוני )שייערך על ידי

הקונסוליה הישראלית( -
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.
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.
בברכת חג פסח שמח וכשר,
ליאור קקון

The administrator here was very
impressed. Thank you for coming, we
really appreciated your work”.

Passover Break - school will be
closed for Passover on 4/9 and
4/16. We will be waiting to see you
after the break. We will have a
great variety of programs until the
end of the year.
Bar/Bat Mitzvah & mentors:
 Visit to the Holocaust MuseumSunday, 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.
Please fill up the permission form In
order to allow your son/daughter to
participate. 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 consulate) Sunday, 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.
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.
Have a Happy and Kosher
Passover!
Sincerely,
Lior Kakon

 סיון-גן צעירים
 ציירנו, שרנו-המשכנו ללמוד על חג הפסח
 לפני.ובחוג אומנות הכנו מגש למצות
"שבועיים הילדים קיבלו "הגדה של פסח
.לצביעה לקראת ליל הסדר
 סוזן-גן בוגרים
 הכנו את קערת-"המשכנו בנושא "פסח
.הסדר ולמדנו מה מסמל כל דבר בקערה
בחוג אומנות הכנו מגש למצות והיו לנו חוג
.מוזיקה וחוג ספורט
.' התקדמנו בחוברת עם האות ט:עברית
 חוה- גן בוגרים-העשרה בעברית
 כתיבה וצליל פותח של,חזרנו על זיהוי
.' י-'אותיות א
 נעמי-2  קבוצה-מורשת
למדנו עוד על פסח ועל ההגדה של פסח
.ושחקנו משחק לסיכום

. שרית ג- בני ובנות מצווה-מורשת
המשכנו ללמוד על חג הפסח ושחקנו "קח
."סיכון
. שרית מ-1  קבוצה-עברית
Gan Tzeirim- Sivan
 כל ילד קרא חלק מהסיפור-תרגלנו קריאה
We continued learning about
"יש חידה" וקיבל יו יו לכבוד סיום החוברת
Passover - We sang holiday songs,
ועל פתרון החידה בסיפור… קראנו ביחד את
we painted and prepared Matza
"?הסיפור "יש חמץ
tray in art class. Two weeks ago the
 י' ועל-' לחזור על אותיות א:שיעורי בית
children received a “Passover
Haggadah” to color and for
התנועות שלמדנו ולקרוא את כל הסיפורים
everyone to enjoy at the seder
.בחוברת
night.
Gan Bogrim- Suzan
We learning about Passover - We
prepared the Seder plate and
learned what each item on the plate
symbolize. In art class we prepared
Matza tray, we had music and gym
class.
Hebrew: we advanced in the
textbook with the letter Teit.
Hebrew- Gan Bogrim-Chava
We practiced writing and
recognizing the sounds of the
letters Alef-Yod when used in the
beginning of the words.
Moreshet- group 2 - Naomi
We learned about Passover, the
Haggadah and played a game.
Moreshet- Bar/ Bat Mitzva- Sarit G.
We continued to learn about
Passover and played a game "Take
a Chance".
Hebrew- Group 1- Sarit M.

We practiced reading - each child
read part of the story "There is a
riddle" and received a yo-yo for
finishing the textbook and solving
the riddle in the story...
Homework: Practice the letters
Alef - Yod, the vowel points that we
have learned and read all the
stories in the textbook.

