משרד החינוך והתרבות
מנהל החינוך עריית תל-אביב יפו

אגרת אוקטובר
שלום לכולם,
עברנו חודש של עבודה בביה"ס וניצוצות של שגרה ברוכה ניכרת במסדרונות ביה"ס .רגע לפני היציאה לחופשת
סוכות כמה עדכונים והבהרות:
בוקר טוב ! יום הלימודים מתחיל בשעה  0:88בדיוק! מיד לאחר סוכות נקפיד כי ילדים מאחרים ייכנסו באופן
עצמאי לכיתות .הורים מתבקשים לא להיכנס עם הילדים לכיתה אחרי הצלצול ,אלא להיפרד מהם בשער ביה"ס
או מחוץ לחדר הכיתה.
במהלך שעות הלימודים יש להימנע מכניסה למתחם ביה"ס .הורים שמביאים פריט ש"נשכח" עבור ילדיהם
מתבקשים להשאירו אצל השומר או במזכירות ביה"ס.
הורה שמגיע לביה"ס ,מכל סיבה שהיא לקחת את הילד/ה לפני תום הלימודים ,חייב לעשות זאת דרך מזכירות
ביה"ס .אנחנו נדאג שהילד/ה יחכו במזכירות – יש לקבל ממיה אישור עבור השומר.
תלבושת אחידה החורף בפתח! על מנת להימנע מאי הבנות בנושא התלבושת בחודשי החורף ,להלן הנהלים:
 חולצה ארוכה עם סמל ביה"ס (בדיוק כמו בקיץ).
 עליוניות – חלקות עם סמל ביה"ס או חלקות לגמרי ללא סמל .חשוב מאד להקפיד על עליונית חלקה
לגמרי ללא כתובים של מותגים בכל גודל שהוא.
תשלומי הורים לשנה"ל תשע"ה אושרו .קיבלתם דף תשלומים באמצעות הילדים ובנוסף דף התשלומים מופיע
באתר ביה"ס .אנא היכנסו בהקדם להסדיר את התשלום במזכירות ביה"ס .תשלומי ההורים חיוניים להתנהלות
השוטפת של ביה"ס.
אקלים כיתתי הבונה תחושת שייכות וקרבה בין הילדים הוא תנאי הכרחי לרווחתם הרגשית של הילדים
ולהצלחתם בלימודים .מחנכי הכיתות עובדים עם הילדים על כישורים חברתיים ופעילויות הקשורות בגיבוש
הכיתה.
מכם ההורים אנו מבקשים לעודד ילדים להזמין חברים אחה"צ (גם כאלו שלא היו איתם בגן )....ובחגיגות יום
הולדת להזמין את כל ילדי הכיתה .במידה וזה לא מתאפשר אנו מבקשים להזמין את כל הבנות או את כל הבנים.
בשנתיים האחרונות זכינו לשיתוף פעולה של ההורים בנושא זה – אנו רואים בכך חשיבות גדולה – תודה מראש!
תקנון בית הספר ואכיפתו בעקביות חיוני לביסוס נורמות ההתנהגות הראויות והמצופות בבית הספר .שמירה
והקפדה על הכללים יוצרת אקלים מיטבי ותחושת מוגנות .שיתוף פעולה של הורים וגיבוי מלא של המסרים
החינוכיים והערכיים ,הבאים לידי ביטוי בתקנון הוא חיוני להפנמת הכללים וליישומם ביום יום.
חושבים ירוק  -בכל הכיתות קיימים פחים למחזור נייר .בקומה השניה בפינת המחזור קיימת עמדה למחזור
בקבוקים ועמדה למחזור סוללות .בנוסף ,אנו מבקשים להקפיד שהאוכל יגיע בקופסאות רב פעמיות ולהשתדל
להשתמש כמה שפחות בשקיות ניילון.

בברכת גמר חתימה טובה ,יעל מזור מנהלת ביה"ס והצוות החינוכי
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