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 היא הבית שלי! –ביאליק  תבית הספר שלי! קריי –'קדימה' 

                                                        

 5דף מידע מס' 

 "פתש שבט – טבת                                                                         ינואר          

החודש הביא בימיו  .הופיעה בחיינו והתחילה עשור חדש 2020שנה אזרחית חדשה ומיוחדת במינה 

שחרור נעים של אחת , עצבות על כתבי אישום, חדשות מרתקות על תכנית שלום של נשיא אוהד

הביא לצערנו גם אסונות שיחד עם הברכה שמביא לאדמת ארצנו ... גשם, גשם, ושמה נעמה וגם גשם

התרומה , חברהה ,למידההעשייה מבורכת בתחומי , ישנה עשייה ללא הרף" קדימה"אצלנו ב .ופגעים

 .וחשיפת הכישרון האישי של כל אחד מתלמידנו

 אז מה היה לנו?

 ...תם כתיבת ברכות יהצילומים ממשיכים וא ספר המחזור של שכבה ו' קורם עור וגידים

  וחמשירים. 

 חוג הפטנק  , ממשיכים בפעילותם:החוגים שלנו שמעבירים המתנדבים בנתינה רבה– 

  כל יום חמישי.  –כל יום רביעי. חוג השחמט 

  ...בני בנות מצווה חגגו יחד עם  3בכיתה ו' "חרוב" התקיים אירוע ערכי ומרגש

 , הצוות וחבריהם לכיתה קבלת שבת מיוחדת. משפחותיהן

 "נגיד המועדון מר מתי הראל כיבד את "קדימה" בביקור שכלל: סיור  – מועדון "רוטרי

והמחנכת נעמה, הצגת נושא הבנייה הירוקה  2בביה"ס, הופעה מרגשת של תלמידי א'

 מקצועיות רכזת המדעים שלנו דנה. ואותה הציגה ברוב ידע 

 הצגה בנושא איכות הסביבה והפרדת פסולת הועלתה  –" "הפח הכתום

 –ב' על ידי תיאטרון מיוחד במינו בשם "ד"ר מולקולה"  –בכיתות א' 

  .הצגה שזכתה בפרס ראשון באירופה להצגות מדע לילדים

 סימון חזרה בגדול כדי להכשיר את תלמידי כיתות ה'  השוטרת שלנו

 בסימן "ונשמרתם לנפשותיכם".לקראת עמידה בטוחה במעבר החצייה בשנה הבאה 

 פגישה פורייה ביותר בהובלתה של הגב' מירי גנון... התקיימה  – ההנהגה הבית ספרית

. אנא 7/2/2020 –הפנינג ט"ו בשבט הבא עלינו לטובה ביום שישי ה  –הנושא ה"בוער" 

 שיתוף הפעולה של ההורים, המתנדבים והמחנכות.   
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   השפה העברית –יום שכולו מוקדש לשפה האלמותית שלנו  –עברית היום השפה .

והמחנכת לימור בעזרתה של גבי המורה למוסיקה  2ד'טקס שהועלה על ידי כיתה ה

אליעזר בן יהודה, השימוש בשפה וחשיבות  –החייה את דמותו של מחייה השפה העברית 

 השמירה עליה. 

  וו' "חרוב" + מדבקות זוהרות.  3, ו'1על ידי כיתות ו' קיוסקים 2במהלך החודש התקיימו

. כל ..עד שלא נשאר כלוםה בטוחה ומקצועית מאחורי הדוכנים בצור מדוהתלמידים ע

  הכבוד!

 לתלמידי כיתות ד' מביה"ס הבדואי מהיישוב "ביר אל  אירוח כיד המלך

מכסור" התקיים ב"קדימה". המארחים תלמידי כיתות ד' והצוות. האירוח 

כלל קבלת פנים, סיור בתחנות מגוונות בתוך ביה"ס: המעבדה, פינת החי, 

חדר מורשת, הספרייה וחדר אומנות. היום כלל גם מופע מוסיקלי על ידי 

 יה"ס המנגן" ותיפוף משותף ומרגש בדרבוקות. תלמידי "פרויקט ב

 ...תלמידי ביה"ס והצוות חוו תרגילי ירידה למקלטים ותרגיל  תרגיל... תרגיל... תרגיל

עמית הוא המפקד ועוזריו תלמידי "סיירת , שלא תבוא, רעידת אדמה על כל צרה

 הביטחון". 

 השבוע האחרון של החודש מצוין כשבוע החלל  – שבוע החלל

"המועצה בניצוחה של דנה רכזת המדעים ותלמידי  –י ראלישה

 .הירוקה" התקיימו פעילויות מגוונות ומרתקות

 של אחה"צ תלמידי הגנים העוטפים את ביה"ס הוזמנו ל – תשפ"א

חשיפה מרתקת. הפעילות כללה מעבר בתחנות שונות שנתנו טעימה לנושאים השונים 

והמגוונים שתלמידי "קדימה" חווים: חדר מדעים, ספרייה, מחשבים אומנות וסיום 

באולם ספורט במסלול ספורטיבי... התלמידים קבלו תשורות וחזרו מחויכים ומלאי 

 ציפייה לכיתה א' ב"קדימה". 

 מופע אומנות מיוחד המדגים יצירה שכל כולה בעזרת חול... התלמידים  – ""החול יכול

 התרגשו ונהנו. 

 של פעילות משותפת איכותית ומיוחדת אחה"צ והורים חוו  1תלמידי ד' –" "בואו נשחק

 בה למדו לשחק במשחקים מגוונים עם ילדיהם... אכן זמן איכות!

 

 ? פברואר –מחכה לנו בשבט מה 
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 2.2 –  ייםלמשך שבוע הרישום לכיתות א' לשנת הלימודים תשפ"אמתחיל  . 

 2.2 –  ד'.  –יום" לכיתות ג'  80 -הצגה של "מסביב לעולם ב 

 5/12/19/26.2 –  9:30ימי ד' חוג הפטנק ממשיך בשעה . 

 5.2 – 16:00-18:30רישום לכיתות א' בשעות:  ה"צאח . 

 6.2 –  'ד'. –יום שיא במתמטיקה לכיתות א 

 6/13/20/27.2 –  .ימי ה' חוג השחמט ממשיך בפעילותו  

 7.2 – .הפנינג ט"ו בשבט צוות, הורים ותלמידים 

 10.2 –  .סדר ט"ו בשבט לכיתות ה' בניהולו של הרב חגי 

 11.2 – 'ראש העיר מר אלי דוקורסקי.  –, המספר 1שעת סיפור לכיתה א 

 11.2 –  .פגישת הנהגת ההורים 

 12.2 –  ו' "הסטורי של סבא". הצגה לכיתות 

 12.2 –  .עובדי "בנק לאומי" במפגש עם הכיתות התקשורתיות 

 13.2 – תקשורתיות. ו'  –' טיול לחרמון של כיתות ה 

 14.2 – 8:30 .בוקר של שירה לכל ביה"ס באולם ספורט 

 טקס "אות הלב".  10:30           

 תש"פ.  – 'חלוקת תעודות וסיום מחצית א 11:00           

 19.2 – '18:30בנושא 'כוח המוח' משעה  2מפגש הורים וילדים לכיתה ד. 

 21.2 – ""לומדים לשחק עם ורד בנדיקט. – 2כיתות ה' וכיתה ו' , 2ו' קיוסקדימה 

 24.2 –  'טאות. יסיור בלוחמי הג –כיתות ה 

 28.2 – 8:30 'וב' "לוטם".  1טקס יום המשפחה על ידי כיתות ב  

 26.2 –  'ו'.  –שאלון אקלים לתלמידי כיתות ה 

 הורים וקהילה צוותבברכה, 

 ויוסף חלואני מנהל ביה"ס. 

 


