פעילות בחטיבת ביניים קוגל -
לקראת המפגש לתלמידים והורים
ב  3בינואר 2021

"כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן"....
טקס הדלקת נרות חנוכה משני צידי האוקיאנוס -
תלמידי כיתה ח-6מקריים מבית ספר קוגל חולון
בליווי המורה לאנגלית מירי ענבר והמחנך משה
קיימקר – עם תלמידים מכיתה ז' בבית ספר נווה
שלום ב – .NJ
בטקס השתתפו תלמידים ,הורים ,מורים ,מפקחת
על האנגלית ,נציגת הסוכנות היהודית נעמי
הולצר ,מנהלי בתי ספר וראש עיריית חולון ,מר
מוטי ששון.
"Each one of us a small light, and all
"together we are a strong light...
Chanukkah candle lighting ceremony on
both sides of the ocean - seventh graders
from Kugel Holon School - with seventh
graders at Neve Shalom School in NJ.
The ceremony was attended by students,
parents, teachers, the Jewish agency
Neomi Holzer, English inspector, school
principals and the Mayor of Holon, Mr.
Moti Sasson.

אם במקרה נתקלתם באחת מהמודעות האלו
בשכונה ,שתדעו שהתלמידים המהממים של
חופית אדרי ושל רגינה קריגר מכיתה ז' 2קישטו
אותן במיוחד בשבילכם ,כדי להעלות לכם חיוך
ואור על הפנים ,רגע לפני חנוכה

🙂🕎

מיזם *** ***Kugel Active Familyיוצא לדרך!!!
הלמידה המקוונת והזומים מקשים מאוד על כולנו
 ההורים ,המורים וכמובן התלמידים .במהלךשיעורי החנ"ג המקוונים התלמידים נחשפים
למגוון רחב של אימונים ותכנים ומחוייבים לבצע
מטלות של תיעוד האימונים בין השיעורים ואכן
מרבית התלמידים עומדים בכך בהצלחה רבה
וישנם כבר עשרות!!!  GBשל אימונים של
תלמידנו ,איזה כיף!!!

מכיוון שחדרי הכושר בהקפאה ואין בשורות טובות באופק החלטנו ליצור את מיזם ***Kugel Active
 ***Familyכל מטרתו הוא לתת להורי התלמידים וצוות המורים פלטפורמה לאימוני הכושר השונים כפי
שהם מכירים וקיימים בסטודיו ובחדר הכושר.
אז אם אתם מבולבלים מכל ההיצע ברשת ויש לכם אימונים ספציפים שאתם אוהבים לעשות ,בשביל זה
אנחנו כאן ,פשוט לעשות לכם סדר.
כפעמיים בחודש נוסיף אימונים נוספים לפי קטגוריות שונות.
והפתעה אחרונה  -תלמידים שיבצעו את המטלות הניתנות בשיעורים עם בני משפחה יזכו לתגמול נוסף
של בונוס בציון ,אז קדימה ,להתחיל לזוז!
מורים ,הורים ותלמידים יקרים  -בהצלחה!
כל שעליכם לעשות הוא להכנס לסטודיו ולבחור את האימון המועדף עליכם:
... https://drive.google.com/.../1eU8Luh1.../view
בברכת בריאות וימים טובים ,צוות חנ"ג חט"ב קוגל

כיתות ז 1ו-ז 3יחד עם ההורים זכו לשמוע הרצאה של דינה דנה אנליטיקאית בתעשיית התרופות בנושא
״מעשה בתרופה״ .הילדים החכימו ,התעניינו ושאלו שאלות רבות ומעניינות.

כיתת כימטק ט  ,השתתפו בפעילות מדעית העוסקת בחשיבה יצירתית באמצעות חדרי בריחה ,במסגרת
הפעילויות של כיתת העמט

