9.8.2019

Bs”d

Welcome to the 2019-2020 (Hebrew year is 5780)
school year!
It was a wonderful day packed with activities:
The students meet a balloon artist and a received a
customized balloon of their choice. In class the
students got together with old and new friends and
started the school routine.
In Hebrew class they refreshed their Hebrew
language skills, in moreshet class we learned about
the month of Elul and the shofar call for us to prepare
for the New Year.
I would like to welcome the new students and their
families to our school:
Wolok Louis
Ben Shlomo Gilad & Shilo
Burstein Benjamin
Davis Ari
Gotfried- Kramer Gefen
Gozalzani Yannai
Hammer Roni
Perelman Eli
Wise Matan, Shira, Yohav, Tamara, Yakir
Salent Roei. Ido, Talia
Zamir Amit

Parents - Please be sure to approach the new
parents, introduce yourselves and welcome them
to our Maccabim family.
We also like to welcome our new teachers:
Galit Greenfield - Art class
Keni Avidov - Cooking class
Gila Fagen - sub for Keren Akoka(Keren will return
after the holidays).

School events Sunday, Sep. 22nd, 9:15am - Rabbi Yinon Kalazan,
returning by demand for parent workshop on the
subject of Raising Children.
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-11:30am

בס"ד

!ברוכים הבאים לשנת הלימודים תש"פ
:איזה יום נפלא וגדוש פעילויות חווינו היום בבית הספר
התלמידים נפגשו עם אשת הבלונים וקבלו ממנה בלון מעוצב
 בהמשך התלמידים נכנסו.לפי בחירה אישית
לכתות ערכו מפגשי הכרות חברתיים והתחילו
.בשגרת הלימודים
בשיעורי עברית התלמידים עשו חזרה לרענון
 בשיעורי מורשת הם למדו על,מיומנויות השפה
חודש אלול והשופר כמעורר אותנו לתשובה והכנה
.לקראת ראש השנה
אני רוצה לקדם בברכה את המשפחות והתלמידים החדשים
:בבית ספרנו
וולק לואיס
בן שלמה גלעד ושילה
בורסטיין בני
דיוויס ארי
קריימר גפן-גוטפריד
גוזלזני ינאי
המר רוני
פרלמן עילי
 שירה ויקיר, תמרה, יואב,וייס מתן
 עידו וטליה,סלנט רועי
זמיר אמית
 להציג, אנא הקפידו לגשת להורים החדשים- הורים ותיקים
.את עצמכם ולקדם אותם בברכה למשפחת מכבים
:גם הצוות שלנו קלט לתוכו מורים חדשים
 חוג אומנות- גלית גרינפילד
 חוג בישול- קני אוידוב
 מורשת- (גילה פייגן)ממלאת מקום לקרן

- ארועים בית ספריים
 הרב ינון קלזאן חוזר על פי-  בבוקר9:15 ,9.22 ,יום ראשון
.בקשתכם!!!! סדנא להורים בנושא חינוך ילדים
אני רוצה להזמין את כולם לפעילות לכל המשפחה והרמת
.כוסית לכבוד ראש השנה
: בביתי10:00am-11:30am  בשעות, 9.29.19 ,ביום ראשון
3851 White Cloud, Skokie

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

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

: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

Community announcements:

:הודעות קהילתיות

For registration click here

Israeli scouts:
parents who are interested in the Israeli scouts activity
in Chicago next year, are invited to the Liberman
family home on Sep. 15th 9:30am
8930 Forestview Road, Evanston
please RSVP to shevetsufachicago@gmail.com.
See below class descriptions and homework
assignments.
Lior Kakon

 לחצו כאן,לרישום

:שבט הצופים
הורים אשר מעוניינים לשמוע על פעילות הצופים בשיקגו בשנה
 מוזמנים להגיע לבית משפחת ליברמן למפגש,הקרובה
. לספטמבר15- ב, בבוקר9:30 אינפורמטיבי בשעה
:הכתובת
Forestview Road Evanston 8930
shevetsufachicago@gmail.com אנא אשרו הגעה במייל
בהמשך המכתב תוכלו להתעדכן בנושאים שנלמדו בכתות
.השונות ובשיעורי הבית
,בברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה
ליאור קקון

Gan Tzeirim- Sivan
We got to know each other and holiday songs. In art
class we made "backpack" and talked about a new
beginning and in a cooking class we made a
Sandwich shaped like a flower.

 סיון-גן צעירים
 שרנו שירים של ראש השנה ושמענו תקיעת,ערכנו היכרות
 בחוג אומנות הכנו "ילקוט" ודיברנו על התחלה חדשה.שופר
.ובחוג בישול הכנו סנדביץ' בצורת פרח

Gan Efrochim- Shiri
We got to know each other, sand and danced and
heard a story. We heard the Shofar and tried to blow
it… We had art and cooking class.

 שירי-גן אפרוחים
." שרנו ורקדנו ושמענו את הסיפור "הלו אבא,ערכנו היכרות
שמענו תקיעת שופר וניסינו לתקוע בעצמנו… היו לנו חוג אומנות
.וחוג בישול

Gan Bogrim- Suzan
Welcome to Gan Bogrim! We introduce ourself and
learned the colors in Hebrew.
We learned the letter Alef and words starting with
Alef. We received textbook and start working in it. We
had art and cooking class.
Homework: please write and color the letter Alef.

 סוזן-גן בוגרים
ברוכים הבאים לגן בוגרים! ערכנו היכרות ולמדנו את הנושא
 התחלנו ללמוד את האות א' ומילים.""צבעים בעברית
" קיבלנו חוברת עבודה "ניצנים של אותיות.' א-שמתחילות ב
 שמענו תקיעת שופר והיו לנו חוג אומנות.והתחלנו לעבוד בה
.וחוג בישול
.' בבקשה לצבוע את האות א:שיעורי בית

Moreshet- Group Elan and Brosh- Geela (sub to
Keren)
We learned about the month of Elul and the meaning
of repentance. We talked about how to ask for
forgiveness and worked on worksheets.

( גילה )מ"מ לקרן- גפן ודקל, ברוש, קבוצת אילן-מורשת
 דיברנו על איך."למדנו על חודש אלול והמשמעות של "תשובה
.מבקשים סליחה ועבדנו בדפי עבודה

( ליאור )מ"מ לשקד-בוגרים
ערכנו משחקי הכרות וגיבוש ולמדנו שלכולנו יש דברים
Bogrim- Lior (sub to Shaked)
 שצריך להקשיב לחברים בקבוצה,המחברים אותנו זה לזה
We played introduction games and learned about
.ולשתף פעולה
things that connect us to each other. We learned that הרב שרמן דיבר אתנו על חודש אלול המזכיר לנו שעלינו להערך
we need to listen and cooperate with our friends in our  והבנו, התנסינו בתקיעת שופר.לקראת בואה של השנה החדשה
group.
.מה הסמליות של תקיעה בשופר
Rabbi Sherman talked to us about the month of Elul, a
time to remember and appreciate the coming of the
 שרית- קבוצת אילן-עברית
new year. We tried to blow the Shofar and learned
.שיחקנו בכדור משחקי הכרות עם התלמידים החדשים והותיקים
what the shofar symbolizing.
.למדנו את המילה "שלום" והמשמעויות שלה
(Hi, bye and peace)
Hebrew- Group Elan- Sarit
( "שלום לכם" )פרפר נחמד:"למדנו שירים עם המילה "שלום
We played introduction ball games with friends old
.ו"שלום ילדים" וצבענו כף יד שאומרת שלום
and new. We learned the word "Shalom", and its
קיבלנו את חוברת אריאות הראשונה )מורכבת מהמילה אריה
meanings (Hi, Bye, Peace). We learned songs with
(… זה האריה שילמד אותנו את האותיות במשך השנה-ואות
the word “Shalom” and colored a hand that says
.והתחלנו ללמוד את שיר האותיות
"Shalom".
. שאלון הכרת התלמיד- (: הפעם להורים:שיעורי בית
We received our first “Ariot” Hebrew textbook and
!תודה על שיתוף הפעולה
learned the letters song.
Homework: Parents :) - please fill up the questioner.
 שרית- קבוצת ברוש-עברית
Thank you for your cooperation.
שיחקנו בכדור משחקי היכרות עם התלמידים החדשים
. ב' לפי הסדר,' שרנו שירים וכתבנו את אותיות הא.והותיקים
.חזרנו על האותיות והתנועות שלמדנו בשנה שעברה

Hebrew- Group Brosh- Sarit
We played introduction ball games with friends old
and new. We sang songs and wrote the hebrew
letters in order.
Homework: Parents:)- please review with the kids on
reading stories from last year and fill up the
questioner. Thank you for your cooperation.
Hebrew- Group Gefen- Sarit
We got to know each other. Each student wrote about
himself- what describes him, what he likes…
Homework: Parents :) - please fill up the questioner.
Thank you for your cooperation.
Hebrew- Group Dekel- Amia
We started to work in our textbook “Hebrew to all”.
We learned the word “Shalom” and its meanings.
Homework: read page 6 in the textbook.
Hebrew- Bogrim- Amia
We learned the different ways can uses the word “on”
and the letter “Bet”. We read a conversation page 72
and answered the questions.
Homework: read a conversation page 73 and answer
the questions.

 בבקשה לחזור עם הילדים על-(: הפעם להורים:שיעורי בית
קריאת הסיפורים מחוברות אריאות משנה שעברה ולמלא שאלון
! תודה על שיתוף הפעולה.הכרת התלמיד
 שרית- קבוצת גפן-עברית
 כל תלמיד.הכרנו את התלמידים החדשים והותיקים בקבוצה
.' מה הוא אוהב וכו, מה מתאר אותו-כתב על עצמו
 תודה על. שאלון הכרת התלמיד- (: הפעם להורים:שיעורי בית
!שיתוף הפעולה
 עמיה-  קבוצת דקל-עברית
" למדנו את המילה "שלום."התחלנו ללמוד בספר "עברית לכל
.והמשמעויות שלה
. בחוברת6  לקרוא עמוד:שיעורי בית
 עמיה- בוגרים-עברית
 קראנו שתי."' "ב,"למדנו על שימושים שונים למילות היחס "על
. וענינו על השאלות המצורפות72 שיחות בעמוד
. ולענות על השאלות73  לקרוא את השיחה בעמוד:שיעורי בית

