כ"ד אב תשע"ח
 05אוגוסט 2018

מידע והערכות לשנה"ל תשע"ט
צהרון קריית הגנים בבצרה יוצא לדרך .
הצהרון יפעל במהלך שנת הלימודים בימים א-ה מהשעה  14:00ועד השעה  17:00וכן ב 14 -ימי חופשות החגים במהלך השנה,
בין השעות .7:30-16:30
פעילות הצהרון תתקיים עם צוותי הבוקר ותהווה המשך ליום הלימודים.
הצהרון יפתח לילדי גן אורן ואקליפטוס ב.2.9.18 -
בגן אלון מתקיימים ימי הסתגלות .ביום ראשון ה 2.9.18 -יסתיימו הלימודים בשעה  10:00וביום שני ה 3.9.18. -יסתיימו
הלימודים בשעה .11:00
החל מיום שלישי ה 4.9.18-יום הלימודים יסתיים בשעה  .14:00ויתקיים ביום זה צהרון.

הפעילות בצהרון תפתח בארוחת צהריים חמה ,משחק בפינות הגן ,יציאה לחצר (בכפוף לתנאי מזג האוויר) מפגש (סיפור ,משחקי
חברה או חוג) ,פעילות יצירה ,ארוחת מנחה ופיזור הביתה.
פעמיים בשבוע יתקיימו חוג ים .בימי ראשון חוג תיאטרון עם חן גיבשטיין ובימי חמישי חוג מדע עם דר רוני טייכר.
חוגים אלה ימשכו גם בימי החופשה בשעות הצהריים.
חוגי הבוקר ,אשר מהווים חלק מפעילות הגן השוטפת ,ימשיכו את פעילותם בימי החופשה בשעות הבוקר.

הזנה
הצהרון כולל ארוחת צהריים בשרית חמה וארוחת מנחה .את הארוחה תספק חברת "נשים מבשלות" שסיפקה את ארוחת
הצהריים גם בשנה שעברה לשביעות רצוננו.
ארוחת בוקר בימי החופשה תהיה בהתאם לנהוג בגן במהלך שנת הלימודים ,דבר המבטיח ,כי הילדים ייהנו מארוחת בוקר מזינה.

תקשורת עם הורים
אנו מייחסים חשיבות רבה ,לקיום תקשורת זורמת עם ציבור ההורים .מספרי הטלפון וכתובות המייל של חברי הצוות יימסרו
להורים בראשית השנה ,ע"מ שיוכלו לפנות בשעת צורך.
צוות הצהרון מחויב להודיע להורים על כל פגיעה ,פציעה או אירוע חריג.

מחיר ורישום
צהרון מלא  5 :ימים .₪ 935 -
פעילות בחופשות:
במסגרת בית הספר של החגים ,הורים שילדיהם לא רשומים לצהרון ,יוכלו להירשם לחמישה ימים בחופשת חנוכה וחמישה ימים
בחופשת הפסח  .הפעילות תתקיים בין השעות .8:00-13:00
מידע על רישום לחופשות אלה יימסר סמוך לזמן החופשה.

קיטנת קיץ
הרישום לקיטנת הקיץ יהיה במהלך חודש יוני .2019
קיטנת הקיץ תהיה פתוחה לרישום לכל ילדי הגנים (גם לילדים שלא משתתפים בצהרון) ותהייה מחזור אחד
בין ה 1.7.19 -עד ה.25.7.19 -

רישום לצהרונים
 .1כדי שנוכל להיערך בצורה מיטבית נבקשכם להירשם לא יאוחר מיום א' . 26.8.2017
 .2רישום לאחר מועד זה לצהרונים יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד.
 .3הרישום לצהרונים ולחבילת החופשות יהיה באמצעות טופס מקוון באתר המועצה.
 .4החיוב יתבצע באמצעות כרטיס אשראי שאותו מסרתם בזמן הרישום ב 15 -לכל חודש.
 .5במידה ורושמים שני ילדים יש למלא טופס עבור כל ילד בנפרד.
 .6תשלום במזומן או בשיקים ניתן יהיה לבצע במחלקת הגביה במועצה ,בימים א' ב' ד' ה' בין השעות  8:00-13:00וביום
ג' בין השעות .14:30 -12:30
למידע נוסף ניתן לפנות ליקירה בלכמן בטל'  ,099596589לאורית ענבר  099596544או במייל oriti@hof-hasharon.co.il
בברכה,
יקירה בלכמן
מנהלת היחידה לגיל הרך.

ימי חופשות החגים בהם מתקיימת פעילות מהשעה 7:30-16:30
סוכות חול המועד 27.9.18- 25.9.18 :

 3ימים

חנוכה ( 10.12.18 -4.12.18לא כולל יום שישי)

פסח

 16.4.19- 10.4.19לא כולל יום שישי

 5ימים

 5ימים

אסרו חג שבועות 10.6.19

 1יום

סה"כ

 14ימי פעילות בחופשות החגים.

