תשרי תשפ"א

איגרת להורים!
שלום וברכה לכולם,
כולנו עדיין בעיצומה של תקופת משבר עולמית שמלווה באי ודאות
כמעט תמידית .אני מקווה שאתם שומרים על עצמכם ועל ילדיכם
ומצליחים לייצר סוג של שגרה בריאה ונעימה על אף הקשיים.
הלמידה מרחוק היא אחד האמצעים לשמירה מסויימת על מסגרת
ושגרה של המשך לימודים ,סדר יום מחייב וקשר עם החברים לכיתה.
צוות המורים שלנו ממשיך ללמוד ולהתפתח תוך כדי תנועה בדרכים
מגוונות על מנת להעביר שיעורים מרחוק בצורה מיטבית.
שימו לב,
 .1לגיוון דרכי ההוראה ולהעשרה איכותית רכשנו את הזכות לשימוש
במספר אתרים:
 אתר גלים מבית סנונית – כל תלמיד יהא זכאי לקבל סיסמא
ולהיכנס לאתר בשעות הנוחות לו (הופץ דף הסבר לכל ההורים
והתלמידים).


הילקוט הדיגיטלי – מט"ח סביבת הלמידה הדיגיטלית הגדולה
והמתקדמת ,בה אלפי פעילויות מהנות וסרטונים בכל מגוון
תחומי הדעת.

 .2בשבוע הראשון של שנת הלימודים חילקו המחנכות סיסמאות חדשות
לתוכנת הסמארט סקול להורים ולתלמידים .תוכנת הסמארט סקול
מחליפה למעשה את תוכנת המשוב שהייתה עד כה בביה"ס .אתם
מוזמנים להיכנס לתוכנה לשם מעקב אחר הדיווחים ולקבלת
הודעות שוטפות.
 . 3השנה קיימנו את כל אסיפות ההורים של תחילת השנה בזום כרוח
התקופה .המחנכות העבירו מידע חיוני וסקירה קצרה על ביה"ס.
יחד עם זאת הורה שמעוניין לברר עניין או להעלות בעיה כלשהי,
מוזמן לעשות זאת דרך המייל של בית הספר שמפורסם באתר שלנו.

 .4אחרי החגים נתחיל גם בתוכנית החברתית-ערכית שלנו כולל הכנה
לצה"ל בתקופה זו .פרטים ימסרו בהמשך!

 .5אגרת התשלומים השנה לבית הספר שונה מהרגיל .הסכומים
בסעיפים השונים הופחתו לפי הנחיות המשרד והתשלומים יתבצעו
בשתי פעימות ,מחצית א' ומחצית ב' .לאחר החגים נשלח אליכם
את האגרה ודרכי התשלום .הורים המעוניינים בבקשת מלגה ,נא
מלאו את הטפסים הנמצאים באתר שלנו ושלחו ליועצות.
 .6עדיין אין יודעים איך תמשך הלמידה אחרי החגים .כולנו נמתין
בסבלנות להנחיות .בכל מקרה נעדכן אתכם גם לגבי דרכי
היבחנות מרחוק אם נצטרך.
 .7אל תהססו לפנות ליועצות השכבה במקרה של תלמיד או תלמידה
במצוקה אישית.
לסיום,
אני מאחלת לכולם בריאות טובה ואיתנה ,שנה טובה מקודמתה
מכל הבחינות .וגמר חתימה טובה ,הרבו לעשות טוב סביבכם!

אורית בלאו פנחס
מנהלת ביה"ס

