12/2/2018

This week we celebrated Chanukkah!
The Gan parents joined us for a Chanukkah party: we
sang holiday songs, danced and listen to the story of
the holiday and ate dreidel cookies. Later, the parents
and the children made Menorahs together.

The students of all the class learned about
Chanukkah in their Hebrew and Moreshet classes,
played holiday games and joined the Menorah
workshop.
At the end of the day each kid received a Menorah,
pack of Chanukkah candles (enough to last for the
whole holiday), Chanukkah candles blessing and a
dreidel.

בס"ד

!השבוע חגגנו את חנוכה
, שרנו משירי החג:הורי הגנים הצטרפו אלינו למסיבת חנוכה
.רקדנו ושמענו בקצרה את סיפור החג ואכלנו עוגיות סביבונים
.בהמשך ההורים והילדים הכינו חנוכיות ביחד

,תלמידי כל הכתות למדו על חנוכה בשיעורי מורשת ועברית
.שחקו משחקים לחג והצטרפו לסדנת הכנת חנוכיות
 חבילת נרות)שתספיק לכל, חנוכיה- כל ילד קיבל בסוף היום
. ברכות הדלקת הנרות וסביבון,(!החג

שלחו אלי תמונה של ילדכם מדליק את החנוכיה שהכין במכבים
ואנו נציג אותה במסיבת חנוכה בשבוע הבא וגם נפרסם אותה
.בעיתון ובפייסבוק שלנו

Send me a picture of your child lighting the menorah
he made in Maccabim and we will present it at the
Hanukkah party next week, publish it in our
newspaper and post it on our facebook page.

:הודעות בית ספריות
 משפחות רבות נענו לאתגר החדש-תשלום עבור שמירה

 עבור, לתלמיד$50 בנושא הביטחון והשתתפו בתשלום בסך
 משפחות שעדיין לא נרתמו למאמץ.מאבטח לבית הספר
.מתבקשות לעשות זאת בהקדם

School Announcements:
Payment for security guard- Many families have
responded to the new security challenge and
participated in a $50 per student fee for our school
security guard. Families that have not yet joined the
effort are asked to do so as soon as possible.

Chanukah celebrations We will continue to celebrate Chanukkah next
Sunday, with the parents!

Sunday 12/9: Parents are invited to join a
day of fun learning at the school:
Parens schedule:
9:10-10:00 - Chocolate workshop, with Galit
Greenberg.
10:00-10:30 - A class for parents
10:30-11:00 - Oil workshop for Ganim parents and
kids while other parents enjoy a coffee and cake
break.
11:00-11:30 - Oil workshop with parents for all other
class.
11:40 -we all get together for a morning gathering,
songs and candle lighting in the gym.
***During the day, all the students will go through
stations with special holiday activities.
In the following, you will learn about the subjects
taught in the different classes and the kids homework.
Happy Chanukkah,
Lior Kakon

-חגיגות החנוכה
 עם,אנו נמשיך לחגוג את חג החנוכה ביום ראשון הבא
!ההורים
 ההורים מוזמנים להצטרף ליום שכולו:12.9 ,יום ראשון
:לימוד וחוויה בבית הספר
:לוח זמנים להורים
. עם גלית גרינברג, סדנת שוקולד-9:10-10:00
 שיעור להורים- 10:00-10:30
(ילדים+ סדנת שמן לגנים)הורים- 10:30-11:00
. הפסקת קפה ועוגה לשאר ההורים-במקביל
 סדנת שמן לכל הקבוצות)מלבד הגנים( עם- 11:00-11:30
.ההורים
+  שירים+  ריכוז בוקר: כל בית הספר באולם הספורט- 11:40
!הדלקת נרות וסופגניות
***במשך היום התלמידים יעברו בתחנות עם פעילויות מיוחדות
.לחג
בהמשך המכתב תוכלו להתעדכן בנושאים שנלמדו בכתות
.השונות ובשיעורי הבית

,חג אורים שמח
ליאור קקון

Gan Efrochim- Sivan
We celebrated Chanukkah with songs, dancing and
making a Menorah.
Gan Tzeirim- Shiri
We celebrated Chanukkah with songs, dancing and
making a Menorah. We learned about light and shade
by playing shadows game with a flashlight and we
advanced in the textbook.
Gan Bogrim- Suzan
We celebrated Chanukkah with songs, dancing and
making a Menorah.
We advanced in the textbook with the letter “Hey”.
Homework: worksheet.
Moreshet- Group Elan & Brosh- Keren
We learned about the order of lighting Hanukkah
candles and played dreidel games.
Moreshet- Group Dekel and Bogrim- Shaked
We learned about the order of lighting Hanukkah
candles and played Chanukah tasks game.
 ebrew- Beginners - Orli
H
We reviewed the letters that we have learned and
practiced reading in our textbook.
Hebrew- Group Ilan& Brosh- Sarit
We told the story of Hanukkah and talked about the
miracle of the war and the miracle of the oil. We
learned the difference between the Holy temple
Menorah and the Hanukkah menorah, and the
difference between the letters on the dreidel in Israel
and abroad. We played Hanukkah riddles.
Hebrew- Group Gefen- Sarit
We learned the letter “Qof” and “Chet” in cursive.
We told the story of Hanukkah and talked about the
miracle of the war and the miracle of the oil. We
learned the difference between the Holy temple
Menorah and the Hanukkah menorah, and the
difference between the letters on the dreidel in Israel
and abroad. We played Hanukkah riddles.
Homework: in the textbook complete until page 46.
Hebrew- Group Dekel- Amia
We learned letters “Samech” in cursive and
read Hanukkah stories.
Homework: The letter “Samech” in the textbook and
Hanukkah worksheet.

 סיון-גן אפרוחים
. בריקודים ובהכנת חנוכיה,השבוע חגגנו את חנוכה בשירים
 שירי-גן צעירים
 למדנו על. בריקודים ובהכנת חנוכיה,חגגנו את חנוכה בשירים
.אור וצל בעזרת משחק צללים עם פנס והתקדמנו בחוברת
 סוזן-גן בוגרים
. בריקודים ובהכנת חנוכיה,חגגנו את חג החנוכה בשירים
.'התקדמנו בחוברת עם האות ה
. דף עבודה:שיעורי בית
 קרן- קבוצות אילן וברוש-מורשת
.למדנו את סדר הדלקת נרות חנוכה ושחקנו משחקי סביבון
 שקד- קבוצות דקל ובוגרים-מורשת
למדנו את סדר הדלקת נרות חנוכה ושחקנו משחק עם משימות
.הקשורות לחנוכה
 אורלי- מתחילים-עברית
.חזרנו על האותיות והתנועות שלמדנו ותרגלנו קריאה בחוברת
 שרית- קבוצות אילן וברוש-עברית
.סיפרנו את סיפור חנוכה ודיברנו על נס המלחמה ועל נס השמן
 ואת,למדנו את ההבדל בין המנורה של בית המקדש לחנוכיה
ההבדל בין האותיות על הסביבון בישראל ובחוץ לארץ וענינו
.ביחד על חידות הקשורות לחנוכה
 שרית- קבוצת גפן-עברית
.ח' בכתב-למדנו אותיות ק' ו
.סיפרנו את סיפור חנוכה ודיברנו על נס המלחמה ועל נס השמן
 ואת,למדנו את ההבדל בין המנורה של בית המקדש לחנוכיה
ההבדל בין האותיות על הסביבון בישראל ובחוץ לארץ וענינו
.ביחד על חידות הקשורות לחנוכה
.46  לסיים עד עמוד:שיעורי בית
 עמיה- קבוצת דקל-עברית
.למדנו את האות ס' בכתב
 "אריאות," "בינה והסופגניה:קראנו סיפורים לחנוכה
."והסביבונים
. אות ס' בחוברת הכתב ודפי עבודה לחנוכה:שיעורי בית
 עמיה- בוגרים-עברית
.דיברנו על ההיסטוריה מאחורי נס חנוכה
 לכתוב כמה- שימו לב לעמוד האחרון- דפי עבודה:שיעורי בית
."? "מה עשיתי בחנוכה:משפטים בנושא

Hebrew- Bogrim- Amia
We talked about the history behind the miracle of
Chanukah.
Homework: worksheet - pay attention to the last
page - write a few sentences on the subject: "What
did I do on Hanukkah?"

