
CHEDER CHESHEK 
Your peek at how Chinuch and Cheshek go hand in hand 

         A Message from the Menahel 
 

In this weeks parsha, Hashem’s revelation during יציאת מצרים continues! 

One of the milestones in this unfolding story is the proclamation of Pa’aroh’s magicians ”אצבע אלוקים היא “ - 

This is clearly the fingerprint of Hashem!  

Some things are just undeniably divinely orchestrated.   

As our 5th grade traversed the halls of BMG this week and witnessed the vibrance and grandeur of  לימוד

 .replanted in this country, Hashem’s hashgacha became obvious התורה 

As they excitedly interacted with גדולי ראשי ישיבות, Hashem’s promise of לא תשכח מפי זרעו became alive. 

The passion and excitement of the talmidim throughout the trip highlighted the generous סייעתא דשמיא we 

are זוכה to. 

Particularly in our galus, Yiddeshe nachas is clearly the handiwork of Hashem! 
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Picture of the Week!   



Happenings Around the Cheder 

Gearing up for a super hartzig kumzitz, be”H! 

Ilan Gudema (4th) learning the art of conducting  

in Music class! 

4th Grade radish planting experiment! 

Pre1a is living יציאת מצרים! 



5th Grade סיום מסכת יומא Trip  
to BMG, Lakewood! 

Learning on the way, visiting a life size קרש and enjoying donuts a.k.a 

learning fuel from the underground BMG donut shop! 



5th Grade סיום מסכת יומא Trip  
to BMG, Lakewood! 

Touring the בתי מדרשים, the library, looking for relatives in the seating 

directory and receiving chizuk from Rebbe’s former Rosh Chabura! 



Learning מסכת יומא in one  
of the בתי מדרשים! 



Learning מסכת יומא in one  
of the בתי מדרשים! 



A pizza siyum lunch! 



The farher & brachos from  
Rav Dovid Schustal Shlit”a! 



Schedule Reminder:   

Sunday, Jan 22nd: Post Melava Malka: No Minyan (7-8), 10:00 Opening (Boys) 

Wednesday, Jan 25 - Monday Jan 30: Mid Winter Break: No sessions 

Thank You! 
 

Mr. & Mrs. Yaakov Koppele for 
sponsoring a delicious treat for our 

7th grade Masmidim! 

        Points from the Principal 

We are almost at 1,000!  

We have been putting chips in every day, and counting the 100’s as we fill our tube. So many boys 

(and their families!) have done the challenges... Great job everyone! 

And get ready for what's coming up when the last chip gets put into the tube.... 

I hope to see you on Shabbos! 

Have a wonderful Shabbos, 

- Mrs. Gilden 

Coming Up… 

• Jan 20 & 21 - 2nd Annual School 

Shabbos 

• Jan 21 - Boys Dor L’dor Melava 

Malka 

• Jan 23 - Rosh Chodesh Benchers 

• Jan 23 & 24 - Midterms (5th-8th) 

• Feb 4 - Hascholas Gemara (5th) 





Shnayim Mikra 

 פרשת וארא

  פרק ו, פסוק כ עד תחילת הפרשה כתה ד'

  רביעי עד תחילת הפרשה כתה ה'

  פרק ז, פסוק כה עד תחילת הפרשה כתה ו'

 כל הפרשה כתה ז'

 )הפטרה פעם אחת בלי תרגום( עם ההפטרה כל הפרשה כתה ח'

Ta’am Shabbos 
  Set up/cleaned up the Shabbos Se’uda 

  Enhanced my se’uda by singing zemiros or 

sharing a d’var torah 
 

  Chazared “Ta’am Shabbos” pesukim/

Mishnayos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Please return to your Rebbe on 

Sunday Morning.  
 

Prizes will be distributed 

on Monday. 

 פרשת וארא

 משניות חומש 

   י"ז -פרק א,  פסוק ט"ו  ‘ כתה א

  ג“י -ט,  פסוק ג “פרק י כתה ב' 

  פרק א, משנה ט  י"ז -פרק ל"ג, פסוק א'  כתה ג' 

   ט -פרק ב,  משנה א  כתה ד' 

Ta’am Shabbos 

Name: _______________  Grade: ________ 

 Set up/cleaned up the Shabbos סעודה 

  Enhanced my סעודה by singing זמירות or sharing a דבר תורה

/ Parsha Questions 

 “Ta’am Shabbos” חזרה 

                              Parent Signature: ________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 באפרשת 

 פרק י, פסוק כ  עד תחילת הפרשה  כתה ד' 

 רביעי  עד תחילת הפרשה  כתה ה'  

 חמישי  עד תחילת הפרשה  כתה ו' 

 כל הפרשה  כתה ז' 

 )הפטרה פעם אחת בלי תרגום(  עם ההפטרה הפרשהכל  כתה ח'

 

 בשלחפרשת 

 שלישי  עד תחילת הפרשה  כתה ד' 

 פרק יד, פסוק לא  עד תחילת הפרשה  כתה ה'  

 חמישי  עד תחילת הפרשה  כתה ו' 

 כל הפרשה  כתה ז' 

 )הפטרה פעם אחת בלי תרגום(  עם ההפטרה כל הפרשה כתה ח'

 

 יתרו פרשת 

 שני  עד הפרשה תחילת   כתה ד' 

 שלישי  עד תחילת הפרשה  כתה ה'  

 חמישי  עד תחילת הפרשה  כתה ו' 

 כל הפרשה  כתה ז' 

 )הפטרה פעם אחת בלי תרגום(  עם ההפטרה כל הפרשה כתה ח'

 

משלים פרשיותיו עם הציבור          כל ה
ו         מים ושנותי          )ברכות ח:( מאריכין לו י

 בס"ד 

  שבטחודש 



 משפטיםפרשת 

 שני  עד תחילת הפרשה  כתה ד' 

 שלישי  עד תחילת הפרשה  כתה ה'  

 רביעי  עד תחילת הפרשה  כתה ו' 

 כל הפרשה  כתה ז' 

 )הפטרה פעם אחת בלי תרגום(  עם ההפטרה כל הפרשה כתה ח'

 


