10.18.2020

Welcomed to Maccabim 2020-2021 school year. It was
wonderful seeing everyone, old and new students, learning
together.
Maccabim school warmly welcome all of our new families Sumagin family,
Neren family,
Stein family,
Costello family
Moed-Sher family

בס"ד

 איזה כייף היה לראות את.היום פתחנו את שנת הלימודים האקדמאית
. תלמידים ותיקים וחדשים,כולם לומדים ביחד
- ברוכים הבאים למשפחות החדשות שהצטרפו לבית הספר
משפחת סומג'ין
משפחת נרן
משפחת סטיין
משפחת קוסטלו
.שר-ומשפחת מועד

- השבוע התייחסנו לכל ההתחלות הנמצאות כרגע בחיינו
This week we talked about beginnings that are currently in
 התלמידים. הסיפור המרכזי של פרשת בראשית, בריאת העולםour lives למדו על ימי הבריאה בשיעורי מורשת ויכולים ליצור עבודת אומנות
- The creation of the world, the main story in the book of
מרהיבה עם הוידאו מחוג אומנות)קישור לוידאו יש בסוף לוח
Genesis. In Moreshet, the students have learned about 7
.(הזמנים
days of creation, and with the art class video (link is at
 אותה אנו, בריכוז הבוקר למדנו על ברכת הגשם-  ראש חודש חשווןthe bottom of the schedule).
 כמו כן למדנו את סיפורו של חוני המעגל והבנו.מוסיפים לתפילה
- Rosh Chodesh Cheshvan - In our morning gathering,
. כי אם לגשמי ברכה,שהתפילה צריכה להיות מכוונת לא רק לגשם
we learned about the prayer for rain, which we add to the
, פתיחת שנת הלימודים במכבים! למדנו להכיר את המערכתprayer. We also learned the story of Honi HaMe'agel and
 לאט לאט נתרגל כולנו לשגרת הלמידה.המורים והחברים בכתה
realized that prayer is not only for rain, we specifically
.מרחוק ונפיק ממנה את המירב
ask that the rain be “for a blessing”.
- Opening of the school year in Maccabim! We got to
know the system, the teachers and our classmates.
Slowly we all get used to the remote learning routine and
get the most out of the school year.

Messages:
1. Hebrew homework assignments will be sent to each
class via WhatsApp. There will be a separate Ganim
WhatsApp group for specific messages.
2. Please make sure that the children log into zoom
using their name. You can rename your account.
3. If you have not picked up your kids school packet, please
contact me to coordinate pickup time with me.

:הודעות
 לפי, תקבלו בקבוצת וואטס אפ נפרדת, את שיעורי הבית בעברית.1
 לשם הודעות, כמו כן תהיה קבוצת וואטס אפ לגנים.קבוצת העברית
.ספיציפיות
 ניתן לעשות. אנא וודאו שהילדים נכנסים לזום עם השם שלהם.2
. לחשבון שלכםrename
. נא לתאם איתי הגעה, מי שלא אסף את הערכות לפתיחת השנה.3

School facebook page Help us promote the school through social media. Find us on
facebook and join the homepage:
Maccabim Hebrew School
Share with friends and family our posts, like us, and keep
following our weekly announcements. Enjoy beautiful photos of
our students during a school activity.
Have a great week,
Lior Kakon

-  של בית הספרfacebook דף ה
 חפשו אותנו ב.עזרו לנו לקדם את בית הספר באמצעות המדיה החברתית
: והצטרפו לדף הביתfacebook
Maccabim Hebrew School
 והמשיכוlike  עשו לנו,שתפו חברים ומשפחה בהודעות שמתפרסמות
 מובטחות לכם תמונות מקסימות עם.לעקוב אחר הפרסומים השבועיים
.חוויות מבית הספר
,שבוע נהדר
ליאור קקון

