Bs”d

This week we had a Tu-B’shevat quiz which included
questions about Israel's trees, fruits and flowers and
their names in Hebrew. It has been my pleasure to
see the students knowledge on the subject.
Art class - Gan
tzeirim and Gan
bogrim draw a tree in
winter. The older
students finished their
3D festive calendar.

Tu-B’shevat,
January 28
In order for us to celebrate Tu-B'shevat in a community wide
special event, we are changing this week school schedule:
10:00 - school open, regular classes.

10:50 - Light meal, we will travel by bus to JNF

בס"ד

, שכלל שאלות בנושא עצים,השבוע ערכנו חידון ט"ו בשבט
 נהניתי.פרות ופרחים הגדלים בישראל ושמותיהם בעברית
לראות את הידע המצטבר של התלמידים
.בנושא

-בחוג אומנות
הגנים ציירו עץ של חורף והכתות סיימו את
.לוח השנה התלת ממדי

:ארוע טו בשבט
28  ינואר,יום ראשון
.השנה נחגוג טו בשבט בארוע קהילתי של קק"ל
:שימו לב לשינוי במערכת השעות ובמיקום
. לימודים יתקיימו בכתות הרגילות. בית הספר נפתח- 10:00
 אנו נסע לארוע טו. ארוחה קלה ועלייה לאוטובוסים- 10:50
- בשבט של קק"ל שיתקיים ב

Rochelle Zell Jewish High School
1095 Lake Cook Rd, Deerfield, 60015.

. ארוע טו בשבט-11:30 -1:00

Tu-B'shevat event, At:
 אני מעודדת את כולכם.הארוע הוא חינם ומתאים למשפחות
Rochelle Zell Jewish High School,
 לעבור עם הילדים בין,11:30 להצטרף אלינו כבר משעה
1095 Lake Cook Rd, Deerfield, IL 60015.
 פעילויות והופעות באוירת,התחנות המגוונות ולהנות מיצירות
11:30-1:00 - Tu-B'shevat Community Celebration.
:החג
The event is free. I encourage parents and families to
נטיעת עציםjoin us at 11:30, and experience with the kids the
various activity stations in the festive atmosphere:
יצירות אומנות והפעלות• Plant a tree, create fun crafts, and enjoy musical
הופעות מוסיקליותperformances, a magic show and yummy treats.
מופע קסמים•Special guest, Tom Leigh, illustrator of “Sesame Street”
! מאייר ספרי התוכנית רחוב סומסום,"Tom Leigh " בהשתתפותbooks and “Shalom Sesame” for a fun demonstration. Bring a
.הביאו את ספרי הסדרה מהבית וקבלו ממנו חתימה
Sesame Street book and have it autographed!
 הביאו אותו,1948 אם יש לכם חבר משפחה שנולד בשנת• If you have a family member born in 1948, Bring them
.עמכם והוא יכובד בעץ שיינטע לכבודו בישראל
with you and they will be honored with a tree planted in Israel
 אנא,11:30 אם אתם לא יכולים להצטרף אלינו כבר משעה
in their name!
If you cannot come, please make sure to pick your child
. בדיוק1:00 דאגו לאסוף את ילדכם ממקום הארוע בשעה
by 1:00pm from the event (Rochelle Zell Jewish High
 ואתם מוזמנים להישאר עד2:30 הארוע עצמו מסתיים בשעה
School, 1095 Lake Cook Rd, Deerfield, IL 60015.)
 על כולם למלא, על מנת שנוכל להערך לקראת הארוע.תומו
The event will be open until 2:30, you are welcome to stay
.את האישור
until the end. In order for us to prepare for the event,
everyone must complete the rsvp & permission form.

4  פברואר, יום ראשון- יום הורים

על מנת להירשם.(28 שימו לב לשינוי מהתאריך המקורי)ינואר
 להיפגש בפרטיות עם הצוות ולהתעדכן בתהליך,ליום ההורים
. אנא הכנסו לטופס הרישום,החינוכי של ילדכם

Parents Teachers conference, Feb 4:
Date change - parents teachers conference will take place
on Sunday, February 4 (changed from January 28, due to
the Tu-B’shevat event).
To schedule your private meeting to discuss your child's
educational process please sign up

Community announcements:
Gap year in Israel program - If you are

interested in getting more information about taking a
gap year in Israel, after high school, with transferable
college credit to a local university, come to an
informative evening with Young Judaea.
The information session will take place in Skokie on
February 25th at 1:00pm for those interested,
please email Orli Shofet your registration and address
information at orlyshoffet@yahoo.com

Nageela’s unforgettable event for children!
Special mind-blowing kids hypnotist show!
With pizza dinner and lots of fun!
Boys and girls 3rd-8th grade, Sunday January 28
Girls 5:30-7:30
Young israel of Northbrook
3535 Walters, Northbrook
Boys 5:45-7:30
Darchei Noam of Glenbrook
3465 Techny Road, Northbrook

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

:הודעות קהילתיות
 אם אתם מעוניינים לשמוע אינפורמציה על- שנת י"ג בישראל
 עם אפשרות לקבל קרדיט לאוניברסיטה,שנת י"ג בישראל
 בואו לערב אינפורמטיבי של תנועת הנוער יהודה,בארה"ב
 לרישום וקבלת כתובת.13:00  בשעה,25  פברואר.הצעיר
, אנא שלחו אימייל לאורלי שופט,למקום המפגש
.orlyshoffet@yahoo.com

!נגילה עושים אירוע בלתי נשכח לילדים
!מופע היפנוזה מיוחד לילדים
!עם פיצה והמון כיף
 בינואר28 , ביום ראשון,3-8 בנים ובנות בכיתות
5:30-7:30 בנות
Young israel of Northbrook
3535 Walters, Northbrook
5:45-7:30 בנים
Darchei Noam of Glenbrook
3465 Techny Road, Northbrook

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

 סיון וטל-גן צעירים
 ציירנו ושרנו. חג האילנות-השבוע המשכנו ללמוד על טו בשבט
. נהננו מחוג אומנות ומחוג ספורט.והכנו פרחים
 סוזן וקרן-גן בוגרים
 קישטנו קופת. שרנו וציירנו עץ,המשכנו ללמוד על טו בשבט
 התחלנו.צדקה )לאות ק'( ודיברנו על חשיבות עזרה לזולת
 היו לנו חוג אומנות וחוג.ללמוד את האות ר' והתקדמנו בחוברת
.ספורט
.' לכתוב את האות ר:שיעורי בית

 קרן- ברוש ודקל, קבוצות אלון-מורשת
 קריעת ים סוף והליכת עם ישראל,למדנו על יציאת מצרים
. לסיכום השלמנו את דפי העבודה.במדבר
Gan Tzeirim- Sivan &Tal
We continued to learn about Tu-B'shevat, "New Year
of the Trees". We colored, sang songs and made
flowers. We enjoyed art and gym class.
Gan Bogrim- Suzan & Keren
We continued to learn about Tu-B'shevat, we sang
holiday songs and draw a tree. We decorated a
tzedakah box (for the letter Kuf) and talked about the
importance of helping others.
We started to learn about the letter “Reish” and
advanced in the textbook. We had art and gym class.
Homework: write the letter “Reish”.
Moreshet- Group Alon, Brosh & Dekel - Keren
We learned about the Exodus from Egypt, parting of
the Red Sea and the Israelites desert wanderings.
In conclusion, we completed the worksheet.
Moreshet- Group Gefen- Sarit G.
We learned about Tu-B’shevat and played a quiz
game.
Chonchim- Sarit G.
We learned about the beginning of the Zionist
movement, Herzl and the Uganda plan.
Hebrew- Alon- Sarit M.
We reviewed the letter “Vav” and the vowel point
“Holam”. We started to learn the letter “Zayin” and
words with the letter “Zayin”.
Homework: worksheet
Hebrew- Brosh- Sarit M.
We continued with the letter “Ayin” and successfully
completed the third Ariot textbook!!!
We read a Tu B’Shevat story.
Homework: page 96 write words using the
letter “Ayin”.
Worksheet.
Hebrew- Gefen- Sarit M.
We practice writing the letters "Alef" - “Vav” in script
and practice writing words. We read the story, page
45.
Homework: writes, in script, words using the
letters "Alef" - “Vav”.
read the story, page 45. (Ariot Kotev)

. שרית ג- קבוצת גפן-מורשת
.למדנו על טו בשבט ושיחקנו משחק חידון לחזרה
. שרית ג- לחונכים101 ציונות
 על הרצל ועל תוכנית,למדנו על התחלת התנועה הציונית
.אוגנדה
. שרית מ- קבוצת אלון-עברית
 והתחלנו ללמוד אות ז' ואת,חזרנו על האות ו' והתנועות שלמדנו
. זזה וזהב, זז, אוזון, אוזה, אוז:המילים
 דפי עבודה:שיעורי בית
. שרית מ- קבוצת ברוש-עברית
המשכנו ללמוד אות ע' וסיימנו בהצלחה את חוברת אריאות
!!!השלישית
."לכבוד טו בשבט קראנו את הסיפור "זרע של גזר
' לכתוב מילים עם ע-96 ' עמ:שיעורי בית
דפי עבודה
. שרית מ- קבוצת גפן-עברית
… דוד, דג, גב, אבא: ו' וכתבנו מילים-'תרגלנו בכתב אותיות א
."קראנו שוב את הסיפור "תינוק חדש
.' ו-' לכתוב בכתב מילים בצירוף אותיות א:שיעורי בית
(45 'לקרוא את הסיפור "תינוק חדש")אריאות כותב עמ
 סימונה- קבוצת גפן-עברית
.57 -56 'בדקנו את שיעורי הבית ותרגלנו קריאה בעמ
. עמודים נוספים בחוברת אריאות2  לסיים:שיעורי בית
 סימונה- קבוצת דקל-עברית
."בדקנו את שיעורי הבית וקראנו את הסיפור "הנמלה והחרגול
.שוחחנו על מוסר השכל מהסיפור וענינו על השאלות
. לסיים דף עבודה:שיעורי בית
 סימונה- חונכים-עברית
.תרגלנו השלמת משפטים והשלמת מילים נרדפות ופירושן
 דף עבודה:שיעורי בית

Hebrew- Gefen- Simona
We checked our homework and practiced reading
pages 56-57.
Homework: complete page 2 additional pages in
your textbook Ariot.
Hebrew- Dekel- Simona
We checked our homework and read a story. We
discussed the moral of the story and answered the
questions.
Homework: completed worksheet.
Hebrew- Chonchim- Simona
We practiced completing sentences and completing
synonyms and their meanings.
Homework: worksheet

