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Bs”d

This week in our morning gathering we talked about
Jerusalem Day, which will take place next Sunday.
We talked about the way is been celebrated in Israel
today - ceremonies, parades, dancing and prayer at
the Western Wall.
We also discussed the historical background that
preceded the day of Jerusalem's liberation and
reunification: Jerusalem was divided from the end of
the War of Independence, when the border with
Jordan crossed the city, and ended with the Six-Day
War, when the paratroopers reached the Western
Wall and liberated the city.

בס"ד

 שיחול ביום,השבוע בריכוז הבוקר שוחחנו על יום ירושלים
, בטקסים-  דיברנו על האופן בו נחגג היום בישראל.ראשון הבא
 שוחחנו גם על הרקע.תהלוכות דגלים ריקודים ותפילה בכותל
 ירושלים היתה:ההיסטורי שקדם ליום שחרור ירושלים ואיחודה
 כאשר הגבול עם ירדן,שסועה החל מסוף מלחמת העצמאות
 כאשר הצנחנים, וכלה במלחמת ששת הימים,חוצה את העיר
.הגיעו לכותל ושחררו את העיר
, הגנים הכינו את טחנת הקמח שבירושלים-בחוג אומנות
.והכיתות הכינו תמונה של ירושלים ע"י חריטה

Art class- the ganim groups made the flour mill in
Jerusalem, and the classes created an engraved
image of the old city.

: יום אחרון ללימודים- 13 מאי

May 13 - Last day of school:

9:00-10:00- Parents year end summary and
feedback with Lior and representatives of the school
board. End of the year report card distribution.
10:00-10:30- Morning gathering with parents Including
the graduation ceremony for Bat Mitzvah.

 מפגש משוב וסיכום עם ההורים וחלוקת- 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

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

Lesson Summary:
Gan Tzeirim- Sivan& Tal
This week we about Jerusalem Day and colored
pictures of Jerusalem in Gold. In art class we made a
model of the Montefiore windmill. We also enjoyed
gym and music class. In story time we read the book
"Yael's House".
Gan Bogrim- Suzan & Keren
This week we learned about Jerusalem - the capital
city of Israel and Mother's Day. In art class we created
Jerusalem’s flour mill. We talked about our mothers
and how important our mothers are to us and the kids
shared beautiful stories about their mothers.
We advanced in the textbook and they can finish it on
summer . We also enjoyed gym and music class.
Moreshet- Groups Elan, Brosh & Dekel- Gila
We learned about Jerusalem day and places in the
city.
Moreshet- Gefen- Sarit G.
We learned the story of the book of Ruth and talked
about kindness.
Moreshet- Bat Mitzva- Sarit G.
We summarised the year and prepared for the
presentation next week.
Chonchim- Sarit G.
We talked about the treatment of minority in a
democratic state.
Hebrew- Elan- Sarit M.
We cutout letters with vowels and composed words.
We practiced reading and played "Hanging Man".
This year we learned the letters “Alef” - “Yud” and the
letter “Shin”. Please practice the letters and vowels
during summer break, and read the stories in the
"Ariot" textbook.

Hebrew- Brosh- Sarit M.

:סיכום שיעורים
 סיון וטל-גן צעירים
 באומנות הכנו דגם של טחנת.השבוע למדנו על יום ירושלים
. ובכיתה צבענו ציור של ירושלים בזהב,הרוח של מונטיפיורי
 בשעת סיפור קראנו מתוך הספר.נהננו גם מספורט ומוסיקה
.""הבית של יעל
 סוזן וקרן-גן בוגרים
 בחוג. עיר הבירה ועל יום האם-השבוע למדנו על ירושלים
 דיברנו כמה אמא.אומנות הכנו את טחנת הקמח שבירושלים
 התקדמנו.חשובה לנו והילדים סיפרו המון דברים יפים על אמא
 היו לנו גם חוג ספורט.בחוברת ואפשר לסיים אותה בחופשה
.וחוג מוסיקה
 גילה- ברוש ודקל, קבוצות אילן-מורשת
.למדנו על ירושלים ועל מקומות בעיר
. שרית ג- קבוצת גפן-מורשת
.למדנו את סיפור מגילת רות ושוחחנו על חסד
. שרית ג- בנות מצווה-מורשת
.ערכנו שיחת סיכום והתכוננו להגשת המצגת בשבוע הבא
. שרית ג-ציונות לחונכים
.דיברנו כיצד לנהוג במיעוט במדינה דמוקרטית
. שרית מ- אילן-עברית
 תרגלנו קריאה ושיחקנו.גזרנו אותיות עם תנועות והרכבנו מילים
.""איש תלוי
 נא לתרגל בחופשת,' י' ואת האות ש-'השנה למדנו אותיות א
הקיץ את האותיות והתנועות שלמדנו ולקרוא את הסיפורים
."מחוברות "אריאות

. שרית מ- ברוש-עברית
, שמלה, שמאל:למדנו את האות ש' שמאלית ואת המילים
.' התחלנו ללמוד את האות ת.שמחים ושק
 לסיים את העמודים,נא לתרגל בחופשת הקיץ קריאת עברית
."ת' ולקרוא את הסיפורים מחוברות "אריאות-של אותיות ש' ו
. שרית מ- גפן-עברית
!"סיימנו את אותיות הכתב ואת חוברת "אריאות כותב
נא לתרגל בחופשת הקיץ כתיבת מילים בכתב ולקרוא את
.הסיפורים מחוברות העבודה
 סימונה- גפן-עברית
.התקדמנו בחוברת עפ"י קצב אישי
 סימונה- דקל-עברית
קראנו סיפור "מדוע צבי עצוב?" והשלמנו משפטים עם המילים
.""יכול" או "צריך
.נא להתקדם בחוברת בחופשת הקיץ

We learned the letter “Shin” and words using the letter
Shin. We started to learn the letter “Tav”
During summer break, finish the last pages working
with the letters “Shin” and “Tav” in your “Ariot”
textbook and practice reading the stories in the
textbook.
Hebrew- Gefen- Sarit M.
We have completed learning writing the hebrew
letters in cursive and the textbook "Ariot Kotev"!
Please practice your writing during the summer break
and read the stories from the textbooks.
Hebrew- Gefen- Simona
We advanced in the textbook.
Hebrew- Dekel- Simona
We read a story and completed sentences using the
words "can" or "need".
Please advanced in the textbook on your summer
break.
Hebrew- Ulpan- Simona
We practiced reading and writing and discussed our
plans for summer break.

.

 סימונה- אולפן-עברית
.תרגלנו קריאה וכתיבה ושוחחנו יחד על תכניות לחופש

