בית ספר קהילתי "קציר"

יום שישי26.1.18 ,

הורים יקרים,
השבוע ,ביום ראשון ,21.1.18 ,נפגשנו עמכם ההורים ועם ילדיכם ,תלמידי כיתות א' -ו' וביום שלישי,
 ,23.1.18עם ילדי הגנים ,בערב משותף בנושא חוזקות .מטרתנו ,מחד ,לפתח מודעות בקרב כל באי ביה"ס
לחוזקותיהם ,ככלים חשובים לצמיחה ול התפתחות ומאידך ,פיתוח שפה של חוזקות אשר תהיה חלק
מאורח החיים הבית ספרי ומאורח החיים במשפחותיכם .קיימת חשיבות לשימוש רציף בשי אותו נתנו
בערב זה  -שק החוזקות והפרגון .המשיכו בשיח חשוב ומשמעותי זה בקרב המשפחה.
היום ,ביום שישי ,26.1.18 ,ילדי כיתות א' -ו' יחזרו עם תעודות אישיות לסיום מחצית א' .גם בתעודות
לסיכום מחצית א' ,השתדל צוות בית הספר ,להאיר את חוזקות הילדים ,בד בבד ,עם נתינת דגשים
להמשך עבודה והתקדמות.
בעת נתינת התעודות ,המחנכים/ות קיימו שיח אישי עם כל תלמיד/ה .יש חשיבות רבה להמשיך שיח זה
ב בית וכמובן שתפו אותנו בכל עניין שעולה.
כולי תקווה ,שכל אחד מהילדים מרגיש ויודע ,שהמחצית היא רק סיכום ביניים והיא טומנת בחובה
הזדמנות להתחיל שוב מחדש .לצמוח ,להשכיל ,לשאול ,לרצות עוד ,לקחת חלק בפעילויות השונות ולהיות
מעורב.
תחום החוזקות הוא אחד מהתחומים עלי הם החלטנו לשים השנה דגש ,במסגרת יוזמות מפרש.
יוזמות נוספות אותן הפעלנו במחצית א' ונמשיך לקדם הינן:
 – P.B.L למידה מבוססת פרויקטים .כל כיתה ,החלה ללמוד בדרך זו לפחות בתחום דעת אחד.
 קש"ת על הבוקר (קריאה  ,שירה ,תנועה) –ילדי ביה"ס מתחילים את הבקרים בקריאה ,בשירה
ובתנועה .במסגרת יוזמה זו ,תלמידי הכיתות הבוגרות ה' -ו' חונכים את תלמידי כיתות ב'-ג',
בקריאה בספריה .תענוג לראות את ההשקעה הגדולה של הילדים בהכנות ואת הציפייה של
הצעירים לשיעורים הללו.
 הקול הבוחר -כל אחד מתלמידי כיתות ב'-ו' השתתף בחוג אותו בחר ,מתוך מגוון חוגים שהצוות
מעביר ובמחצית ב' תעשה החלפה לחוג נוסף.

"דע לך לכל אחד ניגון מיוחד משלו"
.

 מפגשים – "הכר את האחר" – במסגרת החינוך החברתי ,הבאנו ונמשיך להביא הצגות ופעילויות
במטרה להכיר אנשים שונים ותרבויות שונות ולפתח סבלנות לשונה מאיתנו.
 מחברת ליווי אישי – במסגרת שיעורי שפה ,כלל ילדי כיתות ב'-ו' עורכים רפלקציה במחברת
מיוחדת שהפקנו עבורם ,על התנסותם ביוזמות השונות.
זאת בנוסף לתכניות רבות ומגוונות ,המתקיימות בביה"ס החל מהחטיבה הצעירה ועד כיתות ו'.
במהלך המחצית ,הצלחנו לקבל שעות נוספות מה פיקוח לטובת פיצול שעות בכיתה ד' ולטובת תכנית
מל"א (מרחב למידה אחר) .כמו כן ,קיבלנו שעות ליוזמה שהגשנו עבור הוראה חוץ כיתתיות בחטיבה
הצעירה והילדים החלו בפעילות .מהמועצה קיבלנו שיעורי אמנויות לחימה לכיתות ג' -ד' ובמחצית ב',
יזכו לכך גם ילדי כיתה ה' .בנוסף לכך ,קיבלנו מהמועצה את פרוייקט "חדר שלווה" והקמנו חדר מותאם
אשר ייתן מענה טיפולי לילדים שנבחרו .שדרגנו בעזרת כספי תכנית מפרש את שתי כיתות ב' .הורים עזרו
לפתח את חצר החטיבה הצעירה ובשבוע האחרון התבשרנו ,שזכינו בקול קורא של משרד החינוך ,m21
לעצב כיתה מותאמת למאה ה  ,21כשאנו הגשנו הצעה לשדרג את ספריית בית הספר.
וכמובן היד עוד נטויה...
תודה לתלמידים ,לצוות החינוכי של בית הספר ,לעובדי המנהלה ,לוועד ההורים ,לוועד היישוב,
למועצה ,למשרד החינוך ולהורים הרבים ,ששותפים לעשייה המבורכת המתקיימת במהלך השנה.

אסיים בקטע מהשיר "ילד של אבא" ,שכתב מוקי
" ...תפוס ירח ,שוט על ענן.
כי זה הזמן שלך לזרוח ולדעת ולגעת בהכול,
לטרוף את העולם ,אל תפחד ליפול.
ילד שלי ,הכול מחכה רק לך."...
בתקווה גדולה שהילדים שלנו יודעים שהכל פתוח עבורם
וכולנו נעשה הכל כדי שיצליחו.
באהבה גדולה
רונית גבע – מנהלת ביה"ס

