משפחת "הבונים" היקרה ,

עוד רגע נפתחת שנת הלימודים ואנחנו בהתרגשות רבה.
לא מובן מאליו שבתקופה זו אנו מצליחים לפתוח את שנת הלימודים עבור תלמידינו  ,ואני מנצלת הזדמנות זו
לברך על כך  ,ולברך כל אחת ואחד בשנה בריאה  ,מעצימה ומוצלחת.

אנחנו ערוכים ומוכנים לקראת התלמידים והתלמידות ,במתכונת שונה ומותאמת לשנה זו בהלימה למתווים
ולאורחות החיים הנדרשים .אנו לומדים ומתפתחים ומתאימים עצמנו ברגישות  ,במקצועיות ובאהבה ,תוך
ראיית כל תלמידה ותלמיד ושמירה על בריאותם ,חינוכם והשכלתם  .אתם מפקידים בידנו את היקר מכל ,
בכל יום ויום אנו מחויבים לכך ,ובתקופה זו על אחת כמה וכמה.

היום הראשון ללימודים יום שלישי

1.9.20

תלמידי כיתות א'
יגיעו בקפסולות הורה וילד החל משעה  8:30בבוקר  (.מידע מדויק נמסר להורים ע"י מחנכות הכיתות)
כניסת הורים ביום הראשון בלבד !!
תלמידי כיתות ב' -ד'
שערי בית הספר יפתחו החל משעה 7:45
כיתות ב' -כניסה בשער עליון
כיתות ג'-ד' – כניסה בשער התחתון
יום הלימודים יחל בשעה  8:15בחדרי הכיתות ויסתיים בשעה .11:55
תלמידי כיתות ה'-ו'
יפתחו את שנת הלימודים ביום הראשון ויגיעו כולם בקפסולות לביה"ס בין השעות .12:30-14:30

יש להציג הצהרת בריאות חתומה בכניסה לבית הספר(רצ"ב הצהרה ליום הראשון .נחלק לתלמידים
הצהרות ריקות באופן מסודר ורציף להמשך )
החל מהיום השני ללימודים 2.9.20
אנו מודעים לחשיבות פתיחת שערי ביה"ס לפני תחילת הלימודים  ,ועל מנת לאפשר זאת ולשמור על
הכללים והחוקים הנדרשים הקצה ביה"ס משאבים רבים.
תלמידי כיתות א' – ד' בימים א' – ה'
שערי ביה"ס יפתחו בשעה ( 7:45כיתות א'-ב' שער עליון ,כיתות ג'-ד' שער תחתון)
התלמידים יציגו הצהרת בריאות חתומה בשער ביה"ס ויכנסו ישר לכיתתם.
בכיתות א'-ד' ימתינו מורות בכיתות.
יום הלימודים יחל בשעה  8:15ויסתיים בשעה .12:50

תלמידי כיתות ה' -ו'
יגיעו החל משעה  8:00על פי מערכת הקפסולות ששלחו המחנכות( .כניסה בשער העליון)
יציגו הצהרת בריאות ויכנסו הישר לכיתות.
יום הלימודים יחל בשעה  8:15ויסתיים בשעה 13:00
תלמידי כיתות ה'-ו' ילמדו בימים א'-ה' פעמיים בשבוע כל קפסולה (מערכת נמסרה ע"י מחנכות הכיתות).
ובנוסף בימי ו' ילמדו כלל תלמידי כיתות ה'-ו' בביה"ס  ,באותן קפסולות  ,בין השעות .8:15-12:50

מערך החינוך המיוחד עובד במתכונת רגילה.

אגרות חינוך מטעם הרשות נשלחו לבתי התלמידים לפני ימים אחדים ,אנו ממתינים עם חלוקת הספרים כמה
ימים על מנת לאפשר לכולם להשלים את תשלום האגרות.
תשלומי הורים לבית הספר לשנה זו טרם נקבעו ,נעדכנכם בהתאם בהמשך (לאחר אישור).

עטיית מסיכות  -עפ"י המתווה תלמידי כיתות ב'-ג' נדרשים לעטות מסיכות במרחבי ביה"ס ולא בכיתות.
תלמידי כיתות ד'-ו' נדרשים לעטות מסיכות בזמן השיעורים ובמרחבים .

אסיפות הורים כיתתיות
מאחר ושנה זו מיוחדת בהתנהלותה ,קיימנו את אסיפות ההורים בזום כבר בשבוע שעבר .כל המחנכים נפגשו
עמכם ההורים  ,ועם התלמידים על מנת לשתף ולהסביר כיצד נפתחת השנה ,ומהם הנהלים ואורחות החיים
הנדרשים מכולנו .בשיתוף פעולה ושיח מתמיד ורציף אין לי ספק שגם שנה זו תהא עבור כולנו שנת למידה
והצלחה !! שנה נוספת של למידה עבור כולנו  ,ואנו נמנף אותה מעלה יחד!!

נמשיך ונשלח עדכונים בכל הנוגע לאורחות החיים ,תשלומים  ,הצהרון והחוגים ועוד
באמצעות קבוצות ההורים .

מחכים לכם ביום שלישי בהתרגשות ,
רותי וצוות בית הספר

