תקציר פרוטוקול הנהגת הורים בית ספרית נופי ים – 11.2.5.11
אירועים





משוב ערב לאה גולדברג :ההורים מדברים על שיפור בהתנהגות ההורים ,הרעיון לצלם את הארוע היה נכון
והוכיח את עצמו .דובר על היופי שבשיתוף כל ילדי ביה"ס ,התערוכה של תוצרי עבודות הלמידה היתה מקסימה.
משוב טקסי יום הזכרון (לשואה ולגבורה ויום הזכרון לחללי צה"ל ופעולות האיבה) :יעל משתפת בתפיסתה לגבי
ימי הזכרון – טקס פורמלי לעומת מוקדים מותאמים לשכבות הילדים והתמודדות בדרך של סיפור ,יצירה  ,תקשוב
ועוד .הנופך הממלכתי נשמר בחולצה הלבנה ,קטע קריאה לא ארוך ,עמידה משותפת בצפירה ושירת התקווה.
יום כחול-לבן חיבר לאירוע יום העצמאות ונערך במתכונת הדלקת משואות ובשים לב לערכים עליהם מושתת
ביה"ס .

דוח זיהום אויר
דוח זיהום אויר התקבל ופתוח לעיון במזכירות ביה"ס .שורה תחתונה – אין בעיית זיהום אויר .קיימת המלצה לביה"ס
לערוך בדיקה נוספת בקיץ וביה"ס יוסיף לעקוב וידרוש אותה בקיץ .ההמלצות יועלו לאתר.
תרומה מיוחדת לספרייה
התקבלה תרומה נוספת באמצעות קרן ת"א שאיתרה תורם מקנדה ,שתרם לנו סכום נכבד לספרייה .הכסף נותב
ל"פינה רכה" – פרקט עם ספות וכריות ו ipad 51 -מתוך תפיסה כי מדובר באמצעי למידה חדשני והכנה לקראת
הלימודים בתיכונט .התקציב הנותר מאירוע מכירת העוגות ( )₪ 00333הוחלט על מנדט מלא ליעל להחליט איך להוציא
את הכספים.
וילונות
הוילונות (שנרכשו מכספי ההורים) יותקנו לקראת שנה"ל הבאה בקומה השלישית.
ביה"ס של קיץ
ההיענות הראשונית היתה גבוהה .חן תרכז את הפעילות 4 ,מורים התנדבו לעבוד בפרויקט .ע"פ הוראות משרד
החינוך יש להציג תוכנית עם פן של חשבון ושפה ותחת הנושא המקשר "משפחה" וביה"ס עומד לבנות תוכנית מאוד
חוויתית לרבות משפחות חיות ,משפחות בטבע ועוד.
הסעות לאזורי חן לא יתקיימו בביה"ס של קיץ.
הצהרונית של פונטי תפעל משך ביה"ס של קיץ עד שעה .00:11
ספרי ספרייה
ההורים מתבקשים לבדוק אם יש בבתים ספרים שהוצאו מספריית ביה"ס ויבקשו החזרתם .כל ספרי בית הספר
מסומנים בחותמת ביה"ס.
מפעל השאלת ספרים
בתור בי"ס צומח איננו מחוייבים להיכנס לפרוייקט כי אין לנו שכבות מלאות להעביר.
ההנהגה בודקת לערוך אירוע מכירת ספרים משומשים בית ספרי.
אירוע סוף שנה
אירוע בית ספרי קהילתי יתקיים ביום  41.0.02בשעות אחה"צ המאוחרים וערב .הארגון הועבר לועדת האירועים
שתפרסם פרטים נוספים.
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ועדת מועדונית – (מעדכנים רני ויפה)
לאחר קבלת משוב על הצהרונית נערך דיון בועדה והוחלט לפתוח למכרז חדש בו ישתתפו המפעיל הנוכחי יחד עם
חברות נוספות .בועדת המכרז וישתפו נציגים מכל כיתה א וב' וכן יו"ר ההנהגה ויעל.
ועדת תל"ן
הועדה התכנסה לדיון על שיעורי תל"ן השנה ואפשרויות לשנה הבאה .נפתח מו"מ עם המפעילים השונים .
ועדת "סע לשלום"
מדווחים על תחושה נוחה יותר ומשתפת פעולה בתורנות.
לוקרים
הצוות החינוכי יקבל החלטה בעניין ותצא הודעה להורים.
מקהלת הורים
הורים המתעניינים בהקמת מקהלת הורים מתבקשים לפנות לטלי מורן.
שייט
תשלח פניה קייטנת קיץ בתחום אופטימיסט  /שייט.
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