"ש ק מ ה"

בית ספר אזורי שש שנתי

"מה שקמה"
דפי מידע להורים ,לתלמידים ולכל השותפים

שותפים יקרים,
דפי 'מה שקמה' הפעם בסימן הנעה .לפנינו כחודשיים של רצף ושגרה לימודית,לממש את התכנית
לשנת הלימודים תשע"ט.

אגרת תשלומי הורים – מכתב על אגרת תשלומי הורים פורסם השבוע .במכתב יש סעיפים על גובה הסכום
לפי סעיפים ומגמות לימוד בחט"ע .מצגת מפורטת עם מידע על כל סעיף מצויה באתר האינטרנט  ,למעוניינים
לקבל מידע נוסף על סעיפי התשלום .הורים  ,הנכם מתבקשים להסדיר את התשלום .ניתן לשלם באמצעות
כרטיס אשראי ובאמצעות המחאות ,פרטים במכתב שפורסם.
חלוקת הספרים לתלמידים תחל ביום ראשון הקרוב לפי כיתות ,הזמנים שובצו במערכת.

אספות הורים – אני מצורפת גם השבוע את טבלת המועדים של אספות ההורים.
חשוב שנוכחות ההורים תהיה מלאה .אספת ההורים היא הזדמנות למפגש משמעותי בין ההורים לצוות.
שימו לב! יש שינוי ביום האספות של שכבה ז' .האספות הועברו ליום שני .8/10
הודעה הועברה להורי השכבה לפני מס' ימים.
לשכבות יא – יב משולבת באותו יום גם הרצאה להורים במסגרת ההכנה לצה"ל .חשוב להגיע לשניהם.
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אספת הורים
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 18:30בכיתות
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19:30באודיטוריום
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יא  -הכנה לצה"ל
שכבה יב'
הכנה לצה"ל
יב  -אספת הורים

 19:30בכיתות

הורים יקרים ,נוכחותכם
חשובה ונחוצה מאוד.
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ומה בשקמה עם החזרה מן החופשה?
טקס האזכרה וגילוי המצבה של טל זיידל ז"ל – התקיים ביום שלישי  2/10 ,כ"ג בתשרי.
בטקס בלטה מאוד נוכחותם של תלמידי השכבה וחבריו הרבים של טל מכל השכבות.
טל חסר מאוד לכולנו ,יהי זכרו ברוך.

בחירות למועצת התלמידים  -ביום רביעי  3/10עם חזרתנו מחופשת החג התקיימו בחירות למועצות
התלמידים .נבחרו  2נציגים כיתתיים ,אשר ייקחו חלק במועצה השכבתית .התהליך עוד בעיצומו ובשבוע הקרוב
נבחר מתוך הנציגים השכ בתיים ,את אלו אשר יהיו במועצה הבית ספרית .נדב בן –ארי  ,רכז מועצת התלמידים
בביה"ס מבקש לתת מילת עידוד ופרגון לכל אותן הכיתות בהן הציגו מועמדות מספר גבוה של תלמידים ,זוהי
עדות לרצון הגדול להיות חלק ולתרום.
"עם חזרתנו לשגרה ולרצף של לימודים ,נפעל במועצה לקראת אירוע השיא ,הצפוי להתקיים ערב חג החנוכה.
פעילויות רבות מצפות לאורך כל השנה למועצות השכבתיות ,וכמובן לקבוצה המובילה-היא המועצה הבית
ספרית! " זו הזדמנות להודות לנדב על הובלת התהליך ,ולאחל לו בהצלחה בתפקידו .וגם להודות לרכזות
החברתיות שלנו מיכל אבן ואסתר סמוך שתמיד ,בכל אירוע נמצאות לקדם ולסייע .בהצלחה לכולם.

ועם סיומם של דפי 'מה שקמה' הקצרים ,אני מאחלת לכולנו חזרה לשגרה מהירה וקלה

