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לכבוד התלמידים
העולים לכיתה יוד

מתחילים מחדש ,למה לא? מה זה רע?
גם הזמן הזה לפעמים ,מתבלבל בספירה
גם הגל אל החוף ,מבקש חזרה
גם תיבת הזימרה ,שרה שוב את שירה.
שוב נתחיל מחדש ,שכולם מתחילים
ננגן את השיר ,באותן המילים
שאינן מתעייפות לעולם כגלים
השבים בלי חדול ,אל הים הגדול,
אל חולות ,החופים התלולים.

הנך מוזמן/ת לפגישה אישית (ללא הורים) עם מחנך/ת הכיתה ,שתתקיים ביום א' בתאריך
 , 23.08.20ביום ג' בתאריך  25.08.20וביום ד' בתאריך  , 26.08.20לגבי שעות הפגישה נעדכן
בהמשך.
מיקום הכיתה יפורסם על גבי לוח המודעות בכניסה לבית הספר בבניין א'.

אנא מלא/י את שאלון ההיכרות המצורף למכתב והבא/י אותו למפגש עם המחנך/ת.
נשמח לראותך

היועצת וצוות מחנכי
שכבת יוד

עפרה שיקלר
רכזת שכבת יוד

שאלון היכרות
שם פרטי________________ :

שם משפחה_____________ :

כתובת__________________ :

טלפון בבית_____________ :

סלולרי__________________ :

תאריך לידה_____________ :

*תחומי ההתעניינות שלי הם______________________________________________ :
__________________________________________________________________

*כישורים מיוחדים שלי או נקודות החוזק שלי___________________________________ :
________________________________________________________________

*תחומים שאני מוכן/ה לתרום בהם לביה"ס /כיתה (נגינה ,שירה ,קישוט ,מועצת תלמידים).

*אני מאחל/ת לעצמי בשנה הבאה:

*מה הציפיות שלך מהכיתה/מחנך/ת:

*מה חשוב לך ללמוד _____________________________________________________
*לאיזו רמת השגים את/ה מצפה מעצמך ________________________________________
*משהו שהייתי רוצה לומר לך כמחנך/ת _______________________________________
*האם את/ה בתנועת נוער? ________אם כן באיזה תנועה?________________

מצפים לראותכם צוות שכבת יוד

 10אוגוסט2020 ,
כ' אב ,תש"ף

שיחות אישיות לתלמידי יוד תשפ"א
מצורפת החלוקה לכיתות אם ,וכן לו"ז לשיחות אישיות עם המחנכים.
תלמידים יקרים,
הנכם מוזמנים לשיחה אישית עם מחנכת או מחנך הכיתה.
המפגש יתקיים ביום א' בתאריך  , 23.08.20ביום ג'  25.08.20וביום ד' בתאריך .26.08.20
החלוקה תיהיה על פי שמות משפחה( .שמות משפחה המתחילים באותיות א-ו ,ז-ל ,מ-פ ,צ-ת).

תאריך

כיתה

שמות משפחה

שעות

23.08.20

יוד ,6יוד7

א-ו

10:00-11:00

23.08.20

יוד ,6יוד7

ז-ל

11:00-12:00

23.08.20

יוד ,6יוד7

מ-פ

12:00-13:00

23.08.20

יוד ,6יוד7

צ-ת

13:00-14:00

23.08.20

יוד3

א-ו

10:00-11:00

23.08.20

יוד3

ז–ל

12:00-13:00

מ-ת

13:00-14:00

25.08.20

יוד2

א–ו

11:30-12:30

ז-ע

12:30-13:30

פ-ת

13:30-14:30

26.08.20

יוד1

א-ל

09:00-10:00

26.08.20

יוד 1

מ-ת

10:00-12:30

השיחות יתקיימו בכיתות האם ,שילוט יהיה בכניסה לבית הספר בבניין א'.

המשך חופשה נעימה צוות שכבת יוד

