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Bs”d

This week we celebrated Israel's 70th Independence
Day!
The students rotated between different
stations that let them experience the
Israeli culture, identity, knowledge and
experience!
Preparing a dessert in the colors of the Israeli flag.

בס"ד

 למדינת70 -השבוע חגגנו את יום העצמאות ה
!ישראל
התלמידים עברו בין תחנות שונות שהעבירו
 הידע, הזהות,באופן חוויתי את התרבות
!והחוויה הישראלית
-הכנת קינוח בצבעי הדגל

! באל על כמובן,טיסה לישראל
Flight to Israel, El-Al Airlines, of course!

-חידונים ושעשועי ידע
Trivia and quiz games-

Writing notes to the Western Wall(which I will place
between the Western Wall stones,God willing, this
summer when I visit Israel).

כתיבת פתקים
לכותל)אותם אטמין
, בע"ה,בכותל
.(בביקורי בארץ בקיץ
 הסוואה-וטירונות
.צבאית ובניית מחסה
 כולם נהנו,כמו כן
מהפלאפל הכי טעים

Basic training -military camouflage and shelter
construction.

We also enjoyed the best falafel in town, made and
served by the Bega family. Thanks to Lior for the hard
work and the tasty falafel!
We ended the day with festive morning gathering
which included a ceremony of the declaration of the
state of Israel, the achievements of the state, Israeli
songs, folk dancing, and of course prayers for the
soldiers, raising the flag and singing Hatikvah.
Sunday April 29 - Good Deeds Day
Parents and students from the groups Brosh, Gefen
and Dekel will volunteer in the community!
Children should be brought directly to:
Chicago chesed fund
7045 N. Ridgeway, Lincolnwood, 60712
Anyone who has children in other class - please drop
the younger children at school first and then
volunteer.
Parents are invited to stay and volunteer!
If you do not stay, please make sure to indicate it on
the RSVP form in order for us to arrange
transportation for your kids back to school at 10:50.
Everybody must fill out an RSVP form, so we know
how many participating and make transportation
arrangements.

Sunday April 29- A play for children, with the
actor Ariel Keren
11:00-12:00 the children will learn about key figures
who shaped the State of Israel, with actor Ariel Keren.
This interactive play is a contribution of the JUF and
was part of the 70th Independence Day events held in
the community, we thank them very much!!!

Save the date:
May 13 - Last day of school:
9:00-10:00 - Parents year end summary and

 תודה לליאור על. שהוכן והוגש על ידי משפחת בגה,בעיר
!העבודה הקשה והפלאפל הטעים

 הישגי,סיימנו בריכוז בוקר חגיגי שכלל את טקס הכרזת המדינה
 ריקודי עם וכמובן שסיימנו בתפילה לשלום, שירים,המדינה
. הנפת הדגל ושירת התקווה,החיילים

 יום המעשים הטובים- 29  אפריל,יום ראשון
 גפן ודקל יוצאים להתנדב,הורים וילדים מקבוצות ברוש
!בקהילה
:יש להביא את הילדים ישירות ל
Chicago chesed fund
7045 N. Ridgeway, Lincolnwood, 60712
 יוריד את הילדים הצעירים יותר,מי שיש לו ילדים בכתות אחרות
. ואחר כך יגיע להתנדבות,בבית הספר תחילה
!הורים מוזמנים להישאר ולהתנדב
 אנא ציינו זאת בטופס הרישום על מנת,במידה ואינכם נשארים
.10:50  בשעה,שנדאג להסעת הילדים חזרה לבית הספר
 על מנת שנדע כמה מגיעים,RSVP על כולם למלא טופס
.וסידורי הסעה

 עם השחקן, הצגה לילדים- 29  אפריל,יום ראשון
 יזכו הילדים ללמוד על, בשעה האחרונה של היום-אריאל קרן

 עם השחקן אריאל,דמויות מפתח שעיצבו את מדינת ישראל
 וחלקJUF  ההצגה האינטראקטיבית הינה תרומה של ה.קרן
 אנו מודים להם, שנערכו בקהילה70 -מארועי יום העצמאות ה
!!!על כך מאוד

:שמרו את התאריך
: יום אחרון ללימודים- 13 מאי
 חלוקת, מפגש משוב וסיכום עם ההורים- 9:00
תעודות
 ריכוז בוקר, טקס סיום בוגרים- 10:00
 חגיגת גלידה- 10:30
 נא לאסוף את הילדים. סיום בית הספר- 11:00
.בזמן
,בברכה
ליאור קקון

feedback with Lior and representatives of the school
board. Your presence is important!. End of the year
report card distribution.
10:00-10:30 Morning gathering with parents Including
the graduation ceremony for Bat Mitzvah.
10:30 - End of the year Ice-cream Party.
11:00 School closes  - Please be sure to pick up your
kids on time.
Best regards,
Lior Kakon

.

