תקציר פרוטוקול ישיבת הנהגת הורים – נופי ים 43.3.2
 אסיפות הורים
בשבועיים הקרובים יתקיימו אסיפות הורים בכלל הכיתות .מטרת האסיפות הן סיכום מחצית ,הצגת תהליכים
בכיתות ,תיאום ציפיות מחודש .יודגש שקיים שוני בין דיווח שוטף ועדכונים במייל והשיח הקבוצתי .בין השאר
יוצג התקנון שעבר רענון ובעיקר שינוי בכל הקשור למדרג תגובות במקרים של אלימות פיזית ומילולית .לציין
שהשינוי הושם בהצלחה ב 3 -שבועות אחרונים.
 אשכול גנים
כל  5הגנים שמתארכים כיום בבניין בית הספר יעברו עוד השנה למעונם החדש .אולם בשנה הבאה צפויים
להתארח  2גנים חדשים בקומה התחתונה.
 תזונה
יעל מציגה תוכנית תזונה של ד"ר לימור בן יעקב שפותחה לילדי שכבות א-ב (בלבד) .יעל עומדת להציג את
התוכנית בפני מחנכי שכבות א-ב ולהחליט בהמשך האם להריץ עוד השנה פיילוט באחת השכבות.
 ערב לאה גולדברג
הערב יתקיים בערב יום רביעי ה  . 2.2..2מתבקשים להעביר מסר ברור להורים על ציפיות התנהלותם
והתנהגותם לאורך האירוע .הישיבה ברובה תהיה באמפי ,הילדים יישבו על כסאות וספסלים  .כמו כן יוקמו
מחסומים למניעת מעבר הקהל לאזור הבמה.
אופי האירוע אינו מתאים לילדים קטנים ומתבקשים לא להביאם.
ההורים מתבקשים שלא להביא מצלמות .נבדקות עלויות צלם סטילס ווידאו.
כלנית מציגה את תוכנית האירוע :האירוע מחולק לתערוכה ומופע .יתרחש סוג של פסטיבל ילדים עם שירי
ילדים של לאה גולדברג .כלל הילדים ייקחו חלק במופע.
הילדים יוזמנו להגיע כשעה וחצי לפני הוריהם .לאור הניסיון בשנה שעברה ההורים יתבקשו לשלוח עמם
ארוחה קלה.
 כנס מקהלות
ביום חמישי ה  21.2..2מקהלת ביה"ס הופיע בכנס מקהלות .האירוע היה מרגש מאד .המקהלה שלנו הייתה
בין הגדולות וייצגה אותנו בכבוד.
 יצירת קשר עם ילדים ממגזר אחר
הועלתה בקשה לשקול אפשרות אימוץ/שיתוף של ביה"ס ו/או כיתות נבחרות עם מסגרת מקבילה בשכבות
חלשות או במקום אחר בארץ .עלתה הצעה לחשוב גם על המגזר הערבי .
הצוות החינוכי ישקול מה אפשר לעשות עם איזה מגזר ובהתאם לאיזו שכבה ניתן לבנות פרוייקט כזה.
 ספרייה
יערך בשבועיים הקרובים קטלוג  .הוחלט שביום המעשים הטובים המתקיים ביום ג'  ...3..2כל ההורים
מוזמנים להגיע לעיטוף ספרים מהבוקר עד הערב.
 פורים
להכנת משלוחי מנות עבור תלמידי בי"ס אנוך הילדים יביאו חטיפים ע"פ רשימה שהתפרסמה ועד יום א'
הקרוב.
 ל"ג בעומר
לאחר שהועלו כל היבטי סוגיית הבטיחות במדורות וכן הועלתה הצעה לקיים אירוע בית ספרי עם מופע ו/או
פעילות אך ללא מדורה הוחלט ברוב קולות שלא יתקיים אירוע בית ספרי אלא כל ועד כיתה דואג לארגון
לכיתתו.
 חתירה במרכז דניאל
חוג בית ספרי הוצע לתלמידי נופי ים .כיום החוג מוצע בימי ד' .אם יש מספר תלמידים המעדיפים יום אחר
ניתן לנסות לפעול בעניין .חוזר החוג יופץ שוב במייל המרכזי.

