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Third week of school! Holiday spirit in the air at school
and we are all ready for the new year!
This week we tried different format for our hebrew
class, in order to allow maximum learning time, and
adjusted our schedule for our specials accordingly.
In art class the kids decorated a festive tray for the
honey jar and in cooking class they learn how to braid
a challah and made challahs with apples to bake at
home.
The parents participated in a fascinating children
education lesson with Rabbi Yinon Klazan.
SCHOOL EVENTS This Sunday, September 29th, School will not be as
usual. Please note the change in location and time I would like to invite everyone to enjoy family activity
and raise our glass to celebrate Rosh Hashanah
at my home:
3851 White Cloud, Skokie
Sunday, Sep. 29th
10:00am-11:00am
Please RSVP to
maccabim613@gmail.com
With numbers of adults and kids to attend the event.
Forms to fill out:
1.

permission form- field trip consent, media

release and kids pick up from school. If you have
not yet filled out the form, please print, fill out and
bring it to school.
2. Hebrew names  Please confirm follow the link
and make sure the names are spelled correctly
in Hebrew and English. If there is a spelling
error, please email me the correction to:
maccabim613@gmail.com

שבוע שלישי לבית הספר! אוירת החג באוויר ונראה כי כולנו
מוכנים לקראת השנה החדשה! השבוע ניסינו פורמט חדש של
קבוצות העברית על מנת לאפשר זמן לימוד מקסימלי בכתות
 גם מערכת החוגים הותאמה לשינוי וכל התלמידים זכו.השונות
 שם הכינו מגש חגיגי לצנצנת דבש- להשתתף בחוג אומנות
 בו הכינו התלמידים חלות עם תפוחים מסוכרים- ובחוג בישול
.ואף למדו קליעת חלות
הורי בית הספר השתתפו בשעור מרתק עם הרב ינון קלזאן
. חינוך ילדים- בנושא

- ארועים בית ספריים
 שימו לב. לא יתקיימו לימודים כסדרם,9-29 ,ביום ראשון הקרוב
- לשינוי בזמן ובמקום המפגש
אני רוצה להזמין את כולם לפעילות לכל המשפחה והרמת
.כוסית לכבוד ראש השנה
 בשעות, 9.29.19 ,ביום ראשון
: בביתי10:00am-11:30am
3851 White Cloud, Skokie
אנא אשרו הגעתכם)ציינו מספר
maccabim613@gmail.com :(מבוגרים וילדים שיגיעו לארוע

:טפסים שעליכם למלא
 שימוש בתמונות ואיסוף, לטיולים-  טופס אישור הורים.1
 נא, מי שעדיין לא מילא את הטופס.ילדים בסוף היום
. למלא ולהביא לבית הספר,להדפיס
 אנא הכנסו למסמך ובדקו ששם המשפחה-  איות שמות.2
 אם ישנה.ושמות ילדכם מאוייתים נכון בעברית ובאנגלית
- אנא שלחו לי אימייל ל,טעות באיות
. עם הכיתוב הנכוןmaccabim613@gmail.com

הרשמו והביאו חברים לתוכניות החדשות במכבים:

Register and bring your friends to Maccabim’s new
programs:

הודעות קהילתיות:
הצטרפו לקהילת ישראלינק לחגוג את ראש השנה ויום הכיפורים
באוירה ישראלית! מומלץ!!!!!

בהמשך המכתב תוכלו להתעדכן בנושאים שנלמדו בכתות
השונות ובשיעורי הבית.
בברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה
ליאור קקון

Community announcements:
Join the Yisraelink community to celebrate Rosh
Hashanah and Yom Kippur in an Israeli style
and festive atmosphere. Highly
!!!!!recommended

See below class descriptions and homework
assignments.
Wishing you “Shana Tova” (Happy New Year) and
“G'mar Hatima Tova” (May you be sealed in the Book
of Life).
Lior Kakon

 סיון-גן צעירים
המשכנו ללמוד על ראש השנה ועל סימני החג והשתתפנו בחוג
.אומנות ובחוג בישול

Gan Tzeirim- Sivan
We continued to learn about Rosh Hashanah and the
holiday symbols and we had art and cooking class.
Gan Efrochim- Shiri
We continued to learn about Rosh Hashanah and the
holiday symbols. We ate apples in honey and learned
that they symbolise our wish to have a sweet and
happy new year. We sang holiday songs and had an
art and cooking class.
Happy Birthday Jenny and Jessica!
Gan Bogrim- Suzan
We continued to learn about Rosh Hashanah and the
holiday symbols. We made a box for honey, worked in
the Hebrew textbook and had a cooking and art class.
Happy and sweet New year!
Please note: bring a backpack!
Moreshet- Group Elan and Brosh, Gefen and
Dekel - Geela (sub to Keren)
We continued to learn about Rosh Hashanah and
summarized with memory game.
Bogrim- Lior (sub to Shaked)
We started our lesson with activity looking at
correlation between our believe and what we are

 שירי-גן אפרוחים
 אכלנו תפוח.המשכנו ללמוד על ראש השנה ועל סימני החג
.בדבש ולמדנו שאנחנו מבקשים שתהיה שנה טובה ומתוקה
.שרנו משירי החג והשתתפנו בחוג אומנות ובחוג בישול
!יום הולדת שמח לג'ני ולג'סיקה
 סוזן-גן בוגרים
 הכנו קופסא.המשכנו ללמוד על ראש השנה ועל סימני החג
 עבדנו בחוברת עברית והשתתפנו בחוג אומנות ובחוג,לדבש
! שנה טובה ומתוקה.בישול
! בבקשה להביא ילקוט:שימו לב
( גילה )מ"מ לקרן- גפן ודקל, ברוש, קבוצת אילן-מורשת
המשכנו ללמוד על ראש השנה ועל סימני החג ולסיכום שיחקנו
.משחק זיכרון
( ליאור )מ"מ לשקד-בוגרים
פתחנו בפעילות שבודקת מה ההתאמה בין הדברים שאנחנו
מאמינים בהם ובין הדברים שאנו מוכנים לעשות ושאלנו את
 עם הרב.עצמנו כיצד נוכל לצמצם את הפער בין הרצוי והמצוי
.שרמן למדנו על מנהגי ומצוות ראש השנה ויום הכיפורים
 שרית- קבוצת אילן-עברית
. פתח וחטף פתח,המשכנו ללמוד את האות א' והתנועות קמץ
 אדום, ארון, אמא, אבא, אני, שלום:עבדנו על זיהוי המילים
.ואריאות
.13  להשלים ולקרוא עד עמוד- בחוברת:שיעורי בית
 פתח וחטף, לכתוב את האות א' עם התנועות קמץ-במחברת
.פתח

willing to do and we asked yourself how can we
narrow the gap between what we want and what is.
Rabbi Sherman taught us the customs and
commandments of Rosh Hashanah and Yom Kippur.
Hebrew- Group Elan- Sarit
We learned the letter “Alef” and vowel point Kamatz ,
Patach, and Chataf Patach. We learned on
recognizing the word with the letter Alef.
Homework: complete up to Page 13.
In your notebook - write the letter “Alef” with the vowel
point Kamatz , Patach, and Chataf Patach.
Hebrew- Group Brosh- Sarit
We continued to learn the letter “Kaf” with “Dagesh”
We read a story and practiced reading.
Homework: in the textbook -complete pages 10,14
Read pages 11-13
Hebrew- Group Gefen- Sarit
We Practiced reading and comprehension. We learnd
the letter “Alef” in cursive and words using the letter
Alef.
Homework: read and complete pages 11-12.
Hebrew- Group Dekel- Amia
We continued to learn the distinguish of masculine
and feminine in hebrew using the word "it".
Homework: pages 12-15 in the textbook.
Hebrew- Bogrim- Amia
We started talking about the Negev. We found the
Negev on the map of Israel and other areas in the
country. We learned about the climate in the Negev
and the Jews and Bedouins demographics.
Homework: complete page 84, and read page 86.

 שרית- קבוצת ברוש-עברית
 קראנו את הסיפור "מה יש.המשכנו ללמוד את האות כ' דגושה
.בכד" ותרגלנו קריאה
14 ,10 ' להשלים עמ:שיעורי בית
13 -11 'לקרוא עמ
 שרית- קבוצת גפן-עברית
:תרגלנו קריאה והבנה ולמדנו את האות א' בכתב ואת המילים
. ארונות ואחות, קוראים, רואים, אנחנו,אריאות
.12 -11 ' להשלים ולקרוא עמ:שיעורי בית
 עמיה-  קבוצת דקל-עברית
"המשכנו ללמוד את הנושא של "זכר ונקבה" והמילים "זה
."ו"זאת
. בחוברת15 -12  עמודים:שיעורי בית
 עמיה- בוגרים-עברית
 מצאנו את הנגב במפת ישראל.התחלנו לדבר על אזור הנגב
 למדנו על האקלים בנגב ועל.וראינו עוד אזורים בארץ
.הדמוגרפיה של יהודים ובדואים
.86  ולקרוא עמוד84  להשלים בסוף עמוד:שיעורי בית

