שלום לכולם,

81/2/3/81

התכנסנו היום ,הגנים השפתיים ביוקנעם :גן אלה ,צבעוני ,תדהר ,נורית וזוהר ליום
ספורט בחסות ה"עמותה למשחקים מיוחדים" .תלמידי החטיבה החדשה "באורט
יוקנעם" התגייסו והגיעו מוקדם בבוקר על מנת לעזור ולהכין את האולם לפעילות.
שמחים לסכם יום חוויתי ,מעשיר ,מלא ספורט ,הנאה ואתגר .יום זה הפך למסורת
בשנים האחרונות .הצלחנו להוציאו לפועל יום זה ,הודות לאנשים יקרים שנרתמים
ומתגייסים כל שנה לטובת האירוע.
ראשית תודה לחברת "ביוסנס"  -ההנהלה וצוות העובדים על תרומתם ועזרתם
במימון יום זה .אתם אנשים נפלאים שדואגים בעבודתכם לבריאותו של הלב
מבחינה פיזית ומחוץ למפעל מרחיבים את ליבם של הסובבים אתכם – הילדים,
התלמידים והצוותים.
יישר כוח על תרומתכם ושתזכו לעשות מעשים טובים לאחרים "אתה מקבל את
הטוב ביותר מהזולת כשאתה נותן לו את הטוב ביותר שבך" (הרווי פרסטון).
רוצים להודות לג'ודי היקרה שתמיד נענית בחיוך ובשמחה לבקשתנו להפעיל את
יום הספורט .ג'ודי מגיעה עם אנרגיות ורוח ספורטיבית ומוכיחה שכל מי שמנסה
מצליח .אצלך כולם אלופים וכולם מקבלים מדליה .תודה לך על כל פועלך לטובת
ילדי הגנים שלנו.
תודה מיוחדת לשרי על הרעיון והעזרה בהוצאתו לפועל .שרי תמיד חושבת עלינו
הצוותים ועל הילדים המקסימים בגנים ומוצאת דרכים להעשיר אותנו בפעילויות
שונות ומיוחדות.
תודה לתלמידי ביה"ס אורט על העזרה בהקמת תחנות ההפעלה באולם וכמובן
עזרה בהחזרת הציוד בתום הפעילות .הפעלתם את התחנות בצורה בוגרת ,אחראית
עם רגישות וחיוך על הפנים .הצלחת היום הזה תלויה בעזרתכם הרבה.
תודה לכל הנוכחים שבאו להתרגש אתנו באירוע ולהתמלא גאווה מהעשייה
הברוכה.
נוסיף ונציין שבסיום הפעילות התכנסנו כולם – לארוחת בוקר בריאותית ,עשירה
ומשביעה כהמשך לקיום אורח חיים בריא בגנים שלנו .כולם נהנו מארוחה בריאה
שהשלימה את היום ספורט המדהים שחווינו יחדיו.
תודה לך סימון אלפסי ,כבוד ראש העיר ,ד"ר סימה ניסלבאום – מנהלת אגף חינוך,
שרי סולומון – מנהלת המח' לחינוך מיוחד וטיפול בפרט על תמיכתם ודאגתכם
רווחת הילדים.
מצפים ומחכים לאירוע הבא.
בברכה גננות ,צוותי הגנים השפתיים והילדים –
דנה אהרון – גן אלה ,שרית נתיב – גן צבעוני ,אסתי זך – גן זוהר ,מאיה הרן -גן
תדהר ,קרן חודוש – גן נורית .

