
ברקפותאוקטובר

…מסכמים חודש של שגרה

?היה לנו מה 
?ומה מצפה לנו בחודש הקרוב



ב"שבוע זה
פעילות של אור ירוק בסיוע של 

הופעלה  ' תלמידי כיתות ו
לשכבות השונות במרחב  

הכירו  התלמידימות . החצר
כללי בטיחות חשובים ונהנו  

ממשחקים והפעלות 

מקבלים את השבת  
' בשכבת ב

בסיום לימודי בריאת העולם  
השביעי  נחגג היום ' בשכבה ב

חגיגית וגדולה  בקבלת שבת 
בחצר שלנו

מעגלי בחירה
בימי שלישי מתקיימים ברקפות 

מעגלי בחירה בנושאים  29
התלמידימות  , מגוונים ומהנים

בחרו מעגל ומידי שבוע הם  
משתתפים ופוגשים חברים 

מכל הגליאים

מאירועי  אוקטובר  



...וכמה שיותר...אנגלית
של שיעורי  והעשרה במסגרת תגבור 

במרחב  התלמידימות תרגלו , אנגלית
ומעשירה  מהנה , מילים בדרך משחקית

שרים כולם " מוסינגליש"גם בשיעורי 
באנגלית ומתרגלים את השפה

חוקרים את הסתיו בלמידה  
חוץ כיתתית

מה טוב יותר בלמידה מקרוב 
?  יש סמני סתיו? ובאופן מוחשי

...צא ולמד? מהם

יום הזיכרון ליצחק רבין

את יום הזיכרון הקדשנו  
לפעילות של מעגלי שיח  

במרחב ובכיתות ביצענו חקר 
דמות ולמדנו על פועלו של 

ל"יצחק רבין ז

מאירועי  אוקטובר



כתה ירוקה
מודל כתה ירוקה פועל גם  

אצלנו והוא מאפשר רצף של 
למידה מי שעדיין לא חתם 
בפורטל נא לעשות זאת  

.בהקדם

הרצאת חשיפה להורים 
...מהי רוח המונטסורי

הרצאה בנושא חשפה לעולם המונטסורי  
. נתקיימה החודש לקהילת ההורים

במשך השנה יתקיימו הרצאות נוספות  
בנושאים נוספים הקשורים בתפיסה החינוכית  

בתקווה שההשתתפות תהיה רחבה  . שלנו
...יותר בהמשך

הפסקות פעילות
כחלק מהפעולות לשיפור האקלים  

הפסקות  3של התחלנו בהפעלה 
הפסקה  , הפסקה פעילה: בשבוע

והפסקה משחקת, רוקדת

מאירועי  אוקטובר



הודעות ועדכונים 

זמני הגעה בבוקר

. 8:00יום הלימודים מתחיל בשעה 
יש להימנע  . 8:20עד לשעה 8:05ס נסגר בשעה "ביהשער 

על זמנים למען הקטנטנים אשר  הקפידו . מהגעה מאוחרת
.נפגעים מהכניסה המאוחרת לכתה

מסירת חפצים במהלך היום
:  לאחרונה אנו עדים למערך שליחויות עמוס במיוחד

-. עליונית ועוד, חוברות , בקבוקי מים, ארוחות בוקר
מנסים לסייע ולהביא  אנו כשיש מקרים בהם משהו שכח 

. ליעדו" משלוח"את ה
ולכן הקפידו  . צוות שזה תפקידואין איש להבהיר חשוב 

השליחויות  ' להתארגן נכון בבוקר  ונסו להמעיט את מס
. העבודהולרצף , לכתה, ה.שמפריעות לילד

ב וסע לשלום"משמרות זה
ועל , הבטיחות בדרכים אצלנו ברקפות מקבלת חשיבות עליונה

' כן אבקש מכם קהילה לשתף פעולה ולהקשיב לתלמידי ו
הנמצאים במעברי החצייה ולפעול במפרצי העצירה בזריזות  

.ללא ירידה מהרכב
! בית הספר נמצא במיקום מאתגר וזה המצב כרגע

יסייעו  ומעורבות הדדית התנהגות מכבדת , פעולהשיתוף 
באתגרים שלפנינו 



8/11
הדרכה כיבוי אש

24/11
'ב' אפינוקיו כיתות , הצגה

21,22,23/11
' ד–' בחיסונים שכבות 

(חיסוני שגרה)

5/11
' מסיבת אותיות שכבה א

7/11
בחירות למועצת תלמידים

17,18,21/11
'בדיקות ראיה  שכבה א

מה מצפה לנו בחודש  
?הקרוב

21/11
יום שיא במתמטיקה

16/11
מפגש הנהגה בית ספרית

23/11
מאירים את  "פעילות קהילתית 
"רקפות

30/11–מיום שלישי : חופשת חנוכה 
6/12עד יום שני 


