9.16.2018

Bs”d

Welcome to the 2018/2019(Hebrew year is 5779)
school year!
We kicked off the new school year with a wonderful
day packed with activities:
The students started the day with social gathering and
in class introductions. They refreshed their language
skills in Hebrew class, learned about Yom Kippur and
Sukkot in moreshet (Heritage) class and enjoyed
making edible sukkah
and sukkah
decorations in cooking
and art class.

I would like to welcome the new families and
students In our school:
Denan Benaya
Korneyev Eliana
Gibori - Dylan, Tyler, Devin and Ariel
Goldenstein - Roni, Ma'ayan and Yotam
Krasnopolskiy Ari
Peleg - Lior, Rotem and Matan
Wiseman Stephanie
Altgold - Lenny and Zachi
parents - Please be sure to approach the new
parents, introduce yourselves and welcome them
to the Maccabim family.
We also like to welcome our new teachers:
Ami Goldenstein - Music
Rivki Sperling - Cooking Class
Shaked Danan - Heritage (Moreshet)
Amia Chez - returned to us after a two-year break.
Orli Avidor - Hebrew and assistance in classrooms.
In our morning gathering we discussed the month of
Tishrei, a month of holidays:
Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot and Simchat
Torah. We talked about the connection between the
holidays, the opportunity to correct any misguided

בס"ד

!ברוכים הבאים לשנת הלימודים תשע"ט
:איזה יום נפלא וגדוש פעילויות חווינו היום בבית הספר
התלמידים ערכו מפגשי הכרות חברתיים בכתות והתחילו
.בשגרת הלימודים
,בשיעורי עברית התלמידים עשו חזרה לרענון מיומנויות השפה
בשיעורי מורשת הם למדו על יום כיפור וחג סוכות ובחוגים הם
נהנו מהכנת סוכה אכילה וקישוטים
.לסוכה הביתית

אני רוצה לקדם בברכה את המשפחות והתלמידים החדשים
:בבית ספרנו
דנן בניה
קורנייב אליענה
 דווין ואריאל, טיילר, דילן- גיבורי
 מעיין ויותם, רוני- גולדנסטיין
קרסנופולסקי ארי
 רותם ומתן, ליאור- פלג
וויסמן סטפני
 לני ואזי- אלטגולד
 להציג, אנא הקפידו לגשת להורים החדשים- הורים ותיקים
.את עצמכם ולקדם אותם בברכה למשפחת מכבים
:גם הצוות שלנו קלט לתוכו מורים חדשים
 מוסיקה- עמי גולדנסטיין
 חוג בישול- רבקי ספרלינג
 מורשת- שקד דנן
 מורה ותיקה שחזרה אלינו לאחר חופשה בת- עמיה צ'ז
.שנתיים
 עברית וסיוע בכתות- אורלי אבידור
:בריכוז הבוקר שוחחנו על חודש תשרי המשופע בחגים
 דיברנו על הקשר. סוכות ושמחת תורה, יום כיפור,ראש השנה
בין החגים ועל ההזדמנות שניתנת לנו לתקן את מעשינו
.ולהתחיל את השנה החדשה בדרך טובה יותר

actions we committed in the last year and start the
new year in a better way.
I would like to invite everyone to educational Sukka
Party- celebration filled with activities for the the all
family which will take place on Wednesday, 9/26/2018
at the WI-FI building, 8100 McCormick Blvd, skokie.

,אני רוצה להזמין את כולם ליום לימודים חוויתי בנושא סוכות
,Wi- Fi - בבנין ה9.26 , ביום רביעי הבא, בע"ה,שיתקיים
1800 McCormick Blvd, Skokie.

בהמשך המכתב תוכלו להתעדכן בנושאים שנלמדו בכתות
.השונות ובשיעורי הבית
In the following, you will learn about the subjects
taught in the different classes and the kids homework.

,בברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה
ליאור קקון

Wishing you and your families Shana Tova and
“G'mar Chatima Tova”(May you be sealed in the Book
of Life),
Lior Kakon

( שירי)מ"מ לסיון-גן צעירים
 בחוג אומנות הכנו.ערכנו היכרות ושרנו שירים של חגי תשרי
."יונת שלום" לקישוט סוכה ובחוג בישול הכנו סוכה אכילה

Gan Tzeirim- Shiri (sub to Sivan)
We got to know each other and sang Tishrei holidays
songs. We made "dove of peace" to decorate the
Sukkah in art class and edible sukkah in cooking
class.
Gan Bogrim- Suzan
Welcome to Gan Bogrim! Today we learned about
Tishrei holidays, we made sukkah decoration and
edible sukkah. We learned the letter Alef and words
starting with Alef. We received textbook and start

 סוזן-גן בוגרים
ברוכים הבאים לגן בוגרים! היום למדנו על חגי תשרי והכנו
 למדנו את האות א' ומילים.קישוטים לסוכה וסוכה אכילה
" קיבלנו חוברת עבודה "ניצנים של אותיות.' א-שמתחילות ב
. חוג מוזיקה וחוג בישול, היו לנו חוג אומנות.והתחלנו לעבוד בה
.' בבקשה לצבוע ולכתוב את האות א:שיעורי בית

 קרן- קבוצת אילן-מורשת
 דיברנו על משמעות החג ומה אנחנו עושים-למדנו על יום כיפור
 התחלנו ללמוד על חג סוכות ועל ארבעת המינים.ולא עושים בו
.ושחקנו משחק זיכרון

working in it.We had art, music and cooking class.
Homework: please write and color the letter Alef.
Moreshet- Group Elan- Keren
We learned about Yom Kippur - we talked about the
meaning of the holiday and how to Observe Yom
Kippur. We started learning about Sukkot, the four
species and played a memory game.
Moreshet- Groups Brosh, Gefen &Dekel- Shaked
We summarized the Tishrei holidays by playing a
game and learned about Yom Kippur - a day of
atonement for the people of Israel. We listen to the
story of Jonah the Prophet that we customarily read
on Yom Kippur.
Bar/Bat Mitzva- Shaked
We discussed the advantages and disadvantages of
childhood and adolescence. We talked about the
responsibility for our actions as we mature and the
responsibility to our surrounding - the circles of
identity of each one of us.
Hebrew- Group Elan- Sarit
We played introductory games and it was fun to meet
the new students and meet again with the students
from last year.
We learned the word "Shalom", the way it is written
and its meanings (Hi, Bye, Peace)
Wemade a hand that says "Shalom" and learned the
Tel-Am letter song.
No homework this week,“Gemar chatimah tovah” (גמר
)חתימה טובה, “A good final sealing.” !
Hebrew- Group Brosh- Sarit
We played introductory games and it was fun to meet
the new students and meet again with the students
from last year.
We reviewed the letters and vowels that we learned
last year.
This year we will start with the letter “Kaf”.
No homework this week,“Gemar chatimah tovah” (גמר
)חתימה טובה, “A good final sealing.” !
Hebrew- Group Gefen- Sarit
We played introductory games and it was fun to meet
the new students and meet again with the students
from last year.
We wrote our name in cursive, we received and
started working the textbook "Aryot writes" teaching
cursive.
No homework this week,“Gemar chatimah tovah” (גמר
)חתימה טובה, “A good final sealing.” !

 שקד- גפן ודקל, קבוצות ברוש-מורשת
 יום-סיכמנו את חגי תשרי ע"י משחק ולמדנו על יום כיפור
, שמענו את הסיפור על יונה הנביא.סליחה לעם ישראל
.שקוראים ביום כיפור
 שקד- בת מצווה/בר
ערכנו דיון על היתרונות והחסרונות של תקופות הילדות
 דיברנו על האחריות למעשים שלנו כשאנו.וההתבגרות
 מעגלי הזהות של כל-מתבגרים ועל האחריות לסביבה שלנו
.אחד
 שרית- קבוצת אילן-עברית
שיחקנו משחקי היכרות והיה כיף להכיר את הילדים החדשים
.ולהפגש שוב עם הילדים משנה שעברה
 איך כותבים אותה ומה המשמעויות,"למדנו את המילה "שלום
(Hi, Bye, Peace).שלה
-הכנו כף יד שאומרת "שלום" ולמדנו את שיר האותיות של תל
.עם
! גמר חתימה טובה,אין שיעורי בית
 שרית- קבוצת ברוש-עברית
שיחקנו משחקי היכרות והיה כיף להכיר את הילדים החדשים
.ולהפגש שוב עם הילדים משנה שעברה
.חזרנו על האותיות והתנועות שלמדנו בשנה שעברה
.השנה נתחיל ללמוד מאות כ' והלאה
! גמר חתימה טובה,אין שיעורי בית
 שרית- קבוצת גפן-עברית
שיחקנו משחקי היכרות והיה כיף להכיר את הילדים החדשים
.ולהפגש שוב עם הילדים משנה שעברה
 קיבלנו חוברת עבודה "אריאות,כתבנו את שמנו באותיות הכתב
.כותב" ללימוד אותיות הכתב והתחלנו לעבוד בחוברת
! גמר חתימה טובה,אין שיעורי בית
 עמיה- קבוצות דקל ובוגרים-עברית
 ראינו איך ילדים.ערכנו היכרות ולמדנו על מסרונים בעברית
.מישראל שולחים מסרונים ומדברים בטלפון
12  לקרוא עמוד:שיעורי בית לקבוצת דקל
13  עמוד:שיעורי בית לקבוצת בוגרים
 עמיה- אולפן-עברית
 מילים.ערכנו היכרות ולמדנו על שיחת פתיחה בעברית
. לא, תלמידה, תלמיד, מורה, אני:שהשתמשנו
 אורלי-  מתחילים-עברית

Hebrew- Groups Dekel &Bogrim- Amia
We got to know each other and learned about text
messages in Hebrew. We learned how Israeli children
send text messages and talk on the phone.
Dekel group - homework: read page 12
Homework Bogrim: Page 13
Hebrew- Ulpan- Amia
We got to know each other and learned about
opening a conversation in Hebrew.
We used the words: I, teacher, student (male and
female form), no.
Hebrew- Ulpan- Orli
We learned the Tel-Am letter song, the word “Shalom”
and the letter “Alef”.
Homework: Cut out the letter Alef.

 את המילה "שלום" ואת, עם-למדנו את שיר האותיות של תל
.' לגזור את האות א: שיעורי בית.'האות א

