בית ספר ע"ש י .שריד
לוקחים אחריות ,משנים מציאות!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"החינוך הוא הדרך ,האדם הוא המטרה" א.ד גורדון
משפחות שריד היקרות,

אוגוסט 2019

שלום לכולם ,אנו מקווים שעברה עליכם חופשת קיץ מרעננת ומשפחתית ,ושבזמן הקצר שנותר לסיומה ,תמשיכו
לצבור חוויות והנאות .עוד זמן קצר תתחיל שנת הלימודים החדשה ,ההיערכות לפתיחת השנה מרגשת כבכל שנה.
השנה החולפת התאפיינה בעשייה המשותפת ,במעורבות ,שלכם ההורים לצד העבודה המדהימה של הצוות הייחודי
שלנו  .עשייה של שותפות מקדמת עם גילי ויינר  ,יו"ר ההורים ועם הנהגת הורים פעילה ותומכת .יחד קידמנו
ותרמנו להתפתחות בית הספר ,לאקלים הבית ספרי ,לקידום המצוינות ולחוויית למידה חיובית של הילדים .התוצאה
של עבודה זו באה לידי ביטוי במרחבי הסביבה השונים בבית הספר  ,ובעיקר בתחושת שייכות חזקה של כל באיי בית
הספר .גם בשנה זו נמשיך באותה דרך  ,דרך של שותפות  ,עשייה ופיתוח זהות בית הספר כבית הספר שעסוק
בחינוך לאחריות ,העצמה וראיית כל אחד ואחת.
בימים אלו ישנו שיפוץ נרחב של הגן האקולוגי .שיפוץ זה ,הינו בתמיכת משרד החינוך ועריית רחובות  ,שכן זכינו
בתקציב של  ₪ 500,000לפיתוח החצר .תקציב זה ניתן ה ודות לעשייה הנרחבת והגשת תכניות למשרד החינוך.
תכניות אלה אשר זכו לתמיכת המפקחת והעירייה משקפות את השימוש במרחבי בית הספר כחלק מתפיסה
לימודית –חינוכית.
אני מודה מקרב לב לגב' ויקי עזיאל מפקחת בית הספר על הליווי המתמיד שלה את בית הספר ,לזוהר בלום
מחזיק תיק החינוך וסגן ראש העיר על תמיכתו בבית הספר בכלל ובפרויקט פיתוח החצר בפרט .תודה
למנהלת אגף החינוך אפרת צוקרמן ולשרה והב מנהלת חינוך יסודי.
כמו כן אנו ממשיכים בתכנית נגישות בית הספר ובימים אלו אנו בעיצומה של בניית חדרי שירותים נוספים לצוות
החינוכי ולכל מי שיזדקק לשירותים מונגשים מבאיי בית הספר .בנוסף בחופשה ,מגרש הספורט שלנו נצבע מחדש
וכן המשיכו ספרניות בית הספר בליוויה של דיאנה גיא להכין את ספריית בית הספר להשאלה פעילה אליה אנו
מכוונים כבר עם תחילת השנה .תודה גדולה לדיאנה ולצוות המתנדבות שלנו.
בכל כיתה יצרנו פינה רכה וירוקה  ,אשר תאפשר לתלמידינו פינה בתוך הכיתה למרגוע ולעבודה בסגנון אחר.
הפינה הרכה והירוקה נוצרה מתוך תפיסה שלכל תלמיד/תלמידה ישנו סגנון למידה אחר ונדרש גיוון בדרך הישיבה,
הפעולה והתנועה במטרה ללמידה פעילה.
מאחלת לכולנו להמשיך לפעול ולהתחדש והכל למען תחושות העצמה ושייכות ולמען התפתחות מיטבית של
תלמידינו .מודה מקרב לב לצוות החינוכי של שריד שרואה תמיד את טובת תלמידינו לנגד עיניו ופועל ללא לאות
בעניין .מקדמת בברכה את הצוות החינוכי החדש שלנו :לירון צימניס – יועצת בית הספר ( מחליפה את ענת
שבשבתון) ,מאיה שמיר ,מחנכת ה ,1אורטל וולף מחנכת ב ( 2מחליפה את שחר קוזי שבחופשת לידה) שיר כהן-רביב
מחנכת א 4חנ"מ וכן את אורלית נחשון החוזרת משנת שבתון.
כמו כן מברכת את תלמידי א' החדשים שלנו ומשפחותיהם ,אנו נרגשים להכירכם ולצמוח יחד אתכם .שמחה על
קליטת  10תלמידים חדשים לשכבות ב -ו  ,שולחת לכם ברכת קליטה מהירה והצלחה ובטוחה שמהר מאוד תחושו
כחלק בלתי נפרד מקהילת שריד.

טקס פתיחת שנה יתקיים ביום שישי  6.9.19בשעה  8:15הנכם מוזמנים.
בברכת שנה מוצלחת ומבורכת לכולם ורד שגב ,מנהלת בית ספר שריד ,רחובות.
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