מכתבי תודה לאירוע סיום הלימודים לבוגרים של גיבורים קטנים 27.7.3
תמי יקרה
האושר לכולנו
יריב
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יוסי ,יעל ,יריב וכל החברים היקרים
תודות על יום של כיף והנאה.
תודות על ההזדמנות לשמח עוד קצת את בוגרינו רגע לפני שהם יוצאים לעולם הפתוח.
השמחה של התלמידים ,החיוכים הרחבים על הפנים הגיעו ברגעים לא קלים ודי מפחידים לכולנו....
רגע אחד לפני שעוזבים את החממה בה גדלו עד גיל .12
אין ספק שזהו זמן מורכב ולא פשוט ולכן עוד יום של כיף ושמחה הוא רווח ענק לכולנו.
אז תודות ואהבה וברכות לקיץ נעים ,בריא ומהנה.
תמי שטרנליכט
ניסויי ממ"ד שלום
------------------------------------------------------------------------------------------------שמי ענת ואני מחנכת בבית-ספר "דקלים" בבאר-שבע7
חזרנו לפני כ 2-שעות לבאר שבע עם  8תלמידים נרגשים ומאושרים עד הגג7
זו כבר הפעם השלישית בה אני נוטלת חלק בפעילות שהעמותה מארגנת לתלמידינו7
בכל פעם מחדש אני נפעמת מהנתינה של חברי העמותה ,מהיחס הנפלא שאתם מעניקים לילדינו
ומהרצון להעניק שוב ושוב7
המשט היום היה נפלא והאנשים שהשיטו את היאכטה  -מקסימים!
הארוחה  ,עיצוב האולם ,המוסיקה ובעצם הכל! אושר גדול לתלמידים שלנו7
אני כותבת בשמי בלבד בשלב זה
אך יודעת שחברי לביה"ס וכמובן התלמידים יסכימו עמי7
שולחת לכם מספר תמונות מייצגות7
בהמון הערכה לפעילותכם
ענת
ענת ,שלום
תודה על המילים החמות
העונג הוא של כולנו ,מתנדבי גיבורים קטנים
לתת חוויה ושמחה לילדים
ולקבל בתמורה את החיוך והאושר שבפניהם
משה לוין

יהודית היקרה
ראשית תודה על השיתוף
שנית תודה רבה לאורי בדיחי ורוני סביר על ההתמדה בהכנת האירוע הכל כך נפלא
יריב
יריב ,מיכל חברים יקרים לנו מאוד מאוד!!
רצ"ב מכתבה של תלמידה שלנו שכתבה עם מורתה77777לצוות שלנו מביה"ס 77
ולי אין יותר מילים מעבר לתודות מכל הלב777777אין כמוכם 7777היה נפלא פשוט מושלם ומתוקתק
להפליא77
תודה לכל אחד ואחת אתם הגיבורים הגדולים הכי הכי777777
ד"ר יהודית ברקוביץ
מנהלת ביה"ס הניסויי "יהודה הלוי" נתניה
הצוות ההורים והתלמידים שאתכם כה אוהבים

היי צוות יקר!!!
יישר כוח על כל ההתארגנות ותודה ענקית לצוות גיבורים קטנים על הניצוח המושלם למסיבת סיום
לבוגרינו7
הכל היה משולם החל מהשייט ביאכטה פרטית ,כאשר כל יאכטה היתה עם כיתה משלה7
הים היה שקט ורגוע האוויר עוצר נשימה פשוט כיף אין מילים הילדים נהנו ולא רצו לרדת
מהיאכטה ,777השיט היה למעלה משעה וחצי מדהים77777
ולבסוף הגענו לאולם שהכינו גיבורים קטנים לתלמידים  :ארוחת צהרים ולהופעת אומן ,היה מושלם
הילדים רקדו נהנו היה ממש כיף7777
לשבת באולם ולראות את תמונותינו ולשמוע את הדיסק המדהים ברקע עם קולותינו של מקהלת
ביה"ס היתה גאווה אמיתית7
התאספו באולם עם עוד בתי ספר ,היתה חוויה אמיתית7777
כשחזרנו למועדונית עייפים אך מאוד מאוד מרוצים
רצ"ב תמונות שלנו מהיום הנפלא
אוהבים אתכם הבוגרים והמורים

