Bs”d

This week we talked about the recent storm that took
place in Israel. We saw pictures and talked about
challenges the citizens and the rescue forces faced.
We looked at the positive impact of the storm - heavy
rain, and we made the connection to the Kinneret
water level. We talked about the many years of
below-average rainfall that have led the water level to
drop to the bottom red line.

Mazal-Tov!!!
The Toby-Morris family on the birth of their
daughter, Meital. Mazal tov to Nurit and Ziv, the older
sibling from Gan Susan!!!
May she bring you much joy and happiness.

Love to sing and play? Join the Israeli
musical group in Chicago Dr. Tamar Berman - a gifted local Chicago musician,
setting up a musical group here in our region.
If you like to singer, play instrument or appreciate
music and would like to participate in such a group or
for more information - contact Tamar at:
bermantamar@gmail.com
Home phone: 847-748-8184
Mobile: 847-769-0038
Best regards,
Lior Kakon

Gan Tzeirim- Sivan &Tal
We learned about flowers of Israel.
We enjoyed art, gym and music class.
Gan Bogrim- Suzan & Keren
We were very happy to meet after our winter break!
We learned the months in Hebrew and started to
learn the letter “Qof”. We had art, gym and music
class. Congratulations to the Toby family on the birth
of a baby girl! Mazal tov to the brother and sister Nurit
and Ziv! Homework: write the letter “Qof”.

בס"ד

 ראינו תמונות.השבוע שוחחנו על הסערה שהתרחשה בישראל
.והבנו את האתגרים שעמדו בפני האזרחים וכוחות ההצלה
 גשם רב וקישרנו את- שוחחנו על הצד החיובי שהביאה הסערה
 דיברנו על הקו האדום התחתון והעליון.זה למצב המים בכנרת
.ועל ירידת מפלס המים בכנרת

!!!!מזל טוב
, מזל טוב לנורית וזיו. מיטל,מוריס להולדת הבת-למשפחת טובי
.האחים הבכורים מגן סוזן!!! שתרוו הרבה נחת ושמחה

אוהבים לשיר ולנגן? הצטרפו לקבוצה המוזיקלית
- הישראלית בשיקגו

 מוזיקאית מחוננת המתגוררת בשיקגו יוזמת- ד״ר תמר ברמן
.הקמה של קבוצה מוזיקלית כאן באיזורנו
 האנשים שמעריכים מוזיקה והיו רוצים, הנגנים,לכל הזמרים
 צרו- להשתתף בקבוצה שכזו או לקבל מתמר פרטים נוספים
:עמה קשר
bermantamar@gmail.com
847-748-8184 :טלפון בבית
847-769-0038 :נייד
,בברכה
ליאור קקון

Moreshet- Group Alon &Brosh- Riki
We learned about Jacob and Esau and the difference
between them. We sang the song "Green cucumber".
Moreshet- Group Gefen- Sarit G.
We learned about Parshat Shemot - slavery in Egypt
and the birth of Moses
Moreshet- Group Dekel- Riki
We summed up the stories of our forefathers and
talked about our connection to the people of Israel.
Moreshet- Bat Mitzva- Sarit G.
We learned about "Tenth of Tevet" and the day of
general Kaddish  (yom hakaddish ha'klalli) - hatred in
comparison to love and kindness, and got ready for
volunteering in the kindergartens.
Homework: Prepare a moving package.
Chonchim- Sarit G.
We continued to discuss the reasons that motivated
people to immigrate to israel, the anti-Semitism and
the expulsion of the jews from Spain.
Hebrew- Alon- Sarit M.
We talked about our winter break in Hebrew. We
practiced the letters and consonants that we had
learned before the break and started to work in the
second Ariot textbook. We learned the letter “Vav”
and the how to use it as connecting letter (vav
hachibur).
Homework: read page 12, write Vav and connect to
the appropriate picture.
Hebrew- Brosh- Sarit M.
We talked about our winter break in Hebrew. We
continued learning the letter “Samekh” and words
using the letter “Samekh”. We read a story and wrote
"true or false" on sentences from the story.
Homework: read the story again pages 79-80.
Please sign for the kids in order for them to receive
coupons.

 סיון וטל-גן צעירים
.למדנו על פרחים מארץ ישראל
. חוג ספורט וחוג מוזיקה,נהננו מחוג אומנות
 סוזן וקרן-גן בוגרים
!שמחנו להפגש לאחר החופשה
 היה.'למדנו על החודשים בעברית והתחלנו ללמוד את האות ק
. חוג ספורט וחוג מוזיקה,לנו חוג אומנות
מזל טוב למשפחת טובי להולדת הבת! מזל טוב לאחים נורית
!וזיו
.' לכתוב את האות ק:שיעורי בית
 ריקי- קבוצות אלון וברוש-מורשת
 שרנו את.למדנו על יעקב ועשו ודיברנו על המהות השונה ביניהם
."השיר "מלפפון ירוק
. שרית ג- קבוצת גפן-מורשת
. העבדות במצרים והולדת משה-למדנו פרשת שמות
 ריקי- קבוצת דקל-מורשת
.סיכמנו את סיפורי האבות ודיברנו על השייכות שלנו לעם ישראל
. שרית ג- בנות מצווה-מורשת
 שנאת חינם מול-למדנו על "עשרה בטבת" ויום הקדיש הכללי
. והתכוננו להתנדבות בגנים,אהבת חינם וחסד
. להכין חבילה עוברת:שיעורי בית
. שרית ג- לחונכים101 ציונות
המשכנו לדבר על מניעים לעליה לארץ והתחלנו ללמוד על
.אנטישמיות וגירוש ספרד
. שרית מ- קבוצת אלון-עברית
 חזרנו על האותיות.שוחחנו בעברית על חופשת החורף
 למדנו.והעיצורים שלמדנו והתחלנו את חוברת אריאות השניה
. ו' החיבור-את האות ו' ועל השימוש ב
 לכתוב ו' ולחבר לתמונה, לקרוא12  עמוד:שיעורי בית
.המתאימה

. שרית מ- קבוצת ברוש-עברית
Hebrew- Gefen- Sarit M.
' המשכנו ללמוד את האות ס.שוחחנו בעברית על חופשת החורף
In the "Reading and comprehending" textbook we
. סנאי וסוס, חסה, סלט, כיסא, סוד, סבתא, סבא:ואת המילים
worked on a short story and vocabulary words related קראנו את הסיפור "הסוד" וכתבנו "נכון" או "לא נכון" על משפטים
to "classroom".
.מהסיפור
We practiced the letter "Shin" in script and read a
(80 -79 ' לקרוא שוב ולהבין את הסיפור "הסוד" )עמ:שיעורי בית
story about the days of the week.
.בבקשה לחתום שהילדים קראו כדי שיקבלו קופונים
Homework: in the "Reading and comprehending"
. שרית מ- קבוצת גפן-עברית
textbook - complete page 65.
עבדנו בחוברת "קריאה והבנה" על סיפור קצר ומושגים בנושא
In the textbook Ariot read page 40, 41.
.""כיתה
Please sign for the kids in order for them to receive

תרגלנו את האות ש' בכתב וקראנו בחוברת אריאות על הימים
בשבוע.
שיעורי בית" :קריאה והבנה" -לסיים עמוד 65
"אריאות" -עמ'  -40לקרוא
עמ'  -41לקרוא.
בבקשה לחתום שהילדים קראו כדי שיקבלו קופונים.
עברית -קבוצת גפן -סימונה
למדנו מילים עם האותיות צ' ו-ץ' וקראנו סיפור "מה קרה לבלון?"
שיעורי בית :עמ' 50
עברית -דקל -סימונה
בדקנו את שיעורי הבית ותרגלנו מילים בחרוזים ,הפכים
והשלמת אותיות בתוך משפט.
שיעורי בית :לסיים עמוד 50

coupons.
Hebrew- Gefen- Simona
We learned words with the letter “Tzadei” and final
“Tzadei” and read a story.
Homework: page 50.
Hebrew- Dekel- Simona
We checked our homework and practiced rhyming,
opposites and missing letters in a sentence.
Homework: complete page 50
Hebrew- Chonchim- Simona
We practiced words and sentences.

עברית -חונכים -סימונה
תרגלנו אוצר מילים ומשפטים.
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