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______________________________________________________________________________
 13פברואר 2018
"משנכנס אדר מרבין בשמחה"....
תלמידים והורים שלום!
את אירועי חג הפורים נחל ביום רביעי ,ו' באדר ,21.2.18 ,בהפנינג פורים לפי לוח הזמנים המצורף
 10:00 – 08:15פעילות כיתות א' – ג' ,במגרש הגדולים.
 12:00 – 10:15פעילות כיתות ד' – ו' ,במגרש הגדולים.
על התלמידים להגיע לבושים בבגדים נוחים ומצויידים בבקבוקי שתייה אישיים.
מערכת לימודים רגילה  +ארוחת עשר .שעה חמישית ואילך כרגיל ) על פי התוכנית השבועית)

שבוע "נהפוך הוא" יחל בתאריך 20.2.18
יום ג'  – 20.2.18 ,יום כובעים
יום ד'  21.2.18 ,יום ספורטיבי
יום ה '  – 22.2.18 ,יום פג'מות
יום ו '  – 23.2.18 ,יום הפוך
יום א'  – 25.2.18 ,יום מהאגדות  /חלל
יום ב'  – 26.2.18יום מפורסמים

ביום שלישי ,י"ב באדר  27.2.18 ,יגיעו התלמידים לביה''ס בתחפושות עד השעה 08:30
 - 08:30 – 09:20רונדו ומופע כישרונות ילדים
 – 09:20 – 10:00משלוחי מנות בכיתות.
 – 10:00 – 10:30הפסקה.
חדר חושך באחריות ''השומר הצעיר'' ד' – ו'

המשך פעילות -
10:30 – 12:00

כיתות א' – ד' – המשך פעילות בכיתות
כיתות ה' – ו' פעילות בכיתה ותוך כדי...
"חדר חושך" ודיסקו

 10:30כיתה ו' ,1ו' 3
 11:00כיתה ה',1

 10:45כיתה ו'2
 11:15כיתה ה'2

יום הלימודים יסתיים בשעה 12:00
לתשומת לבכם:
עפ''י חוזר מנכ''ל משרד החינוך חל איסור על שימוש באקדחי קפצונים ,פיקות וזיקוקי דינור .וכן איסור להשתמש
בכל אבקות השריפה ובאמצעים היוצרים קולות נפץ.
חל איסור להשתמש בתחפושות מחומרים דליקים ובשקיות פלסטיק כמסכה ,עקב סכנת חנק ובצבעי איפור שאינם
''נושמים''.
אנו מבקשים להקפיד שילדכם לא יגיעו לבית הספר עם אמצעים אלה.
חל איסור על הגעה בגלגיליות ,סקייטבורדים מכל סוג שהוא.
לתשומת ליבכם – חל איסור להתחפש לליצן מפחיד.
חופשת פורים תהיה בין הימים ד' – ו' בתאריכים 3.18.2 – 28.2.18
חזרה ללימודים ביום א' 4.3.18 ,על פי המערכת הרגילה.
נשמח לראותכם עימנו בחגיגת הפורים
חג פורים שמח
איריס כהן
מנהלת ביה''ס
והצוות החינוכי

