בית ספר "יגאל אלון"

מקדם ומטפח תקשורת מצמיחה

עתי"ד

– ערכים ,תרבות ,יחודיות הפרט ,דעת
24/02/20

ביום א' ה  08/3-נציין בבית הספר את חג פורים .לקראת החג ילבש בית הספר צבעוניות וססגוניות בשבוע שלפני פורים
ובמהלכו ילדי בית הספר יתחפשו באופן הבא ,ע"פ החלטת נבחרת הנהגת התלמידים  ,יחד עם הצוות החינוכי תוך שיקול
בחירת תחפושות שלא מצריכות תחפושות ואביזרים יקרים :
תאריך

חטיבה צעירה

כיתות ב  -ו

4.3

יום הפוך

הפסקה פעילה בהנחיית נבחרת הנהגת התלמידים

5.3

יום קבוצתי

כל כיתה תחליט למה הם מעוניינים להתחפש כקבוצה
חברתית בתהליך בחירות דמוקרטי

6.3

יום פיג'מות

בחטיבה הצעירה – יום בעלי חיים
יום "מהחלומות" -פיג'מות ,נעלי בית ,כריות ודובונים.

לו"ז פורימון הינו:
 - 08:00-09:00קבלת פנים חגיגית בבית הספר.
(במקרה של יום גשום הצוות החינוכי יקבל את הילדים מתחת למבנה בית הספר ,במבואת הכניסה ובכיתות (בחטיבה הצעירה).
 - 09:05-09:35כניסה לכיתות ,הצגת תחפושות וחלוקת משלוחי מנות.
 - 09:40-10:20מסיבת ריקודים ברחב מגרש בית הספר והפעלה לכל תלמידי בית הספר מגן ועד ו'.
 – 10:20-11:45תחנות וביתנים על פי שכבות גיל( .גן-ג' תחנות וביתנים במגרש ,ד-ו תחנות וביתנים באולם הספורט)
הורים יורשו להיות ברחבת בית הספר עד השעה  .09:00לאחר מכן יש לעזוב את שטח בית הספר ולאפשר לצוות
החינוכי להמשיך ע"פ הלוז המתוכנן .לתשומת לבכם  -אין לעשן ברחבת בית הספר!

יום הלימודים יסתיים בשעה

 .12:00חופשת פורים תחל ביום ב' .09.03.20 ,חוזרים לבית הספר ביום ה'.12.03.20 ,

לקראת החג ,נערוך בכיתות פעילות הסברה בכל הנוגע לסכנות הכרוכות בשימוש בצעצועים ובמוצרים מסוכנים.
שמרו על כללי הבטיחות הבאים על מנת להבטיח את שלומם של הילדים:
חל איסור להביא לבית הספר אקדחים ,חרבות ,זיקוקין די-נור ,חזיזים וכד'.
אסור להשתמש באבקות שריפה מכל סוג שהוא.
אין להגיע עם רולר בליידס או גלגיליות לבית הספר ,גם אם הם חלק מהתחפושת.
אסור להשתמש באמצעים המפיקים קולות נפץ ,העלולים לגרום בהלה.
אין להביא תרסיסי שלג או ספריי ממין אחר.
בדקו את תחפושות הילדים לפני קנייתן .אין להשתמש בתחפושות מחומרים דליקים (צמר גפן ,ניילון) .יש להשתמש בבדים
ובתחפושות שאושרו על ידי מכון התקנים.
הצוות החינוכי

בברכה,
שובל אילנה-מנהלת בית הספר

