משרד החינוך והתרבות
מנהל החינוך עריית תל-אביב יפו

ו' אלול תשע"ד
 1בספטמבר 4112
הורים יקרים,

ברוכים השבים וברוכים המצטרפים לבית הספר
"נופי-ים

ע"ש צבי

לבון"

שנה שלישית בפתח ...תחושת הצמיחה עדיין מורגשת באוויר ,מלווה בשמחה ובהתלהבות לקראת
שנה"ל החדשה .גדלנו וצמחנו מאד מאד.
מ 8 -כיתות ל 41 -כיתות...
מספר התלמידים גדל מ 242 -ל....073 -
הצוות החינוכי התרחב ל 13 -מחנכים ומחנכות מתוכם  11 ,אנשי צוות חדשים.
אני מאחלת לכולם ברכת הצלחה והתאקלמות מהירה ונעימה.
התחלנו את הדרך לפני שנתיים ,כאשר שלושה ערכים מרכזיים מובילים את העבודה המשותפת שלנו :אמון,
שקיפות ומקצועיות .נמשיך ,גם השנה ,לקיים מערכות יחסים המשקפות ערכים אלו בכל המעגלים :בין ילדים
למורים ,בין מורים למורים ובין ביה"ס לקהילת ההורים.
תחילת השנה מאופיינת בתהליכי הכרות ,יצירת שגרות והרגלים ,קליטה והסתגלות וגיבוש חברתי .אנו שמים
דגש רב על התנהגות סובלנית ,מכבדת ונעימה .הצוות החינוכי יעבוד עם הילדים על מסמך אורחות חיים
המאגד בתוכו את הכללים והנהלים המצופים בביה"ס .אנו מבקשים מכם ההורים להיות שותפים באכיפת
הכללים ובכך נבטיח אוירה של מוגנות ואקלים מיטבי לכל באי בית הספר( .המסמך מופיע באתר ביה"ס).
מוכנות לחירום
בימים הראשונים של השנה נערוך תרגילי כניסה למרחבים המוגנים גם בזמן שיעורים וגם בזמן ההפסקה על
מנת להיות מוכנים לכל תרחיש.
בוקר טוב
בוקר טוב מתחיל בהגעה בזמן .חשוב שהילדים יגיעו כמה דקות לפני הצלצול ,כך כניסתם לכיתה תהיה נעימה
– אנא עזרו להם!
הורים מתבקשים לא להיכנס עם הילדים לכיתה אחרי הצלצול ,אלא להיפרד מהם מחוץ לכיתה.
הורים המעוניינים לשוחח עם המחנכים ידאגו להגיע מוקדם יותר על מנת לעשות זאת.
תכנית "סע לשלום" הורדה בטוחה של ילדים
הנהגת ההורים הבית ספרית מפעילה תכנית חשובה וחיונית לשמירה על בטיחות הילדים .אתם מתבקשים
להישמע להוראות המתנדבים ולשמור על מספר כללים:
הורים המלווים ילדים לתוך ביה"ס יחנו במקומות המורשים בלבד.
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אין להשאיר מכוניות בשטח הכיכר ,זה מפריע למעבר של מכוניות נוסעות.
חשוב להשאיר את מעבר החצייה פנוי עבור הולכי רגל.
תל"ן
תכנית הלימודים הנוספת הממומנת על ידי ההורים ,ומאפשרת את הארכת יום הלימודים ,תחל בשבוע השני
של הלימודים  .בשבוע הראשון מורים מתוך הצוות החינוכי של ביה"ס ייכנסו לכיתות במקום מורי התל"ן.
ילדי שכבה א' :קפוארה ,מחשב ופלסטלינה
ילדי שכבה ב' :קפוארה ,מחשב והופ מדע
ילדי שכבה ג' :קפוארה ומחשב
ילדי כיתה ד' :מחשב ,מרכז המוסיקה.
ילדי כיתה ה' :תכנית ייחודית לעבודה עם אייפדים ,תחל בחודש נובמבר.
ילדי כיתות א'-ג' ילמדו שחמט במסגרת תכנית ההעשרה הממומנת באדיבותה של משפחת לבון.
גני ילדים מתארחים
שני גני ילדים מתארחים אצלנו במבנה .גן צבי ים וגן גלים.
אנחנו מברכים את ההורים והילדים ומאחלים לכולנו שהזמן המשותף יהיה נעים לכולנו .נערכו פגישות
מקדימות על מנת להיערך באופן מיטבי לשילוב הגנים בביה"ס .שיתוף פעולה ,סבלנות והקפדה על הנהלים
יעזרו לכולם לקיים שגרה ברוכה.
אתר ביה"ס
אתר ביה"ס פעיל ובאמצעותו ניתן להתעדכן בנעשה בביה"ס .אני מזמינה אתכם להיכנס דרך תכנית התקשוב
העירונית ,או להקליד "נופי-ים" בגוגל.
https://www.tlv-edu.gov.il/sites/nofeyyam/Pages/default.aspx
צהרונית וחוגים
בביה"ס פועלים לרווחת הילדים וההורים שירותי צהרונית וחוגים .הצהרונית מופעלת ע"י חברת "אפטר
סקול" דנה גפן ,מנהלת הצהרונית ,עומדת לרשותכם בכל דבר וענייןdana@after-school.org.il .

חברת "אילנות הפעלות" מפעילה חוגים רבים ומגוונים בביה"ס .דודי רכז החוגים זמין לפניות ולשאלות
בטלפון .154-1361166

אספות הורים יתקיימו ביום שני  9/8כל מחנכת
תשלח הזמנה עם הפרטים.
ייעשה מאמץ להתחשב בתאומים ובאחים...אך לא תמיד זה מצליח אנא
גלו הבנה בנושא זה.

מאחלת לכולנו שנת למידה פורייה  ,מוצלחת

ומעניינת!
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יעל מזור ,מנהלת בי"ס
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