
 
 

 

  שלום רב, הצהרונים הורי ילדי

 מתרגשים איתכם לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ט בצהרוני המרכז הקהילתי.

 .16:30ל  14:00, בין השעות 2.9.2018ביום ראשון, כב' אלול,  שנת הלימודים בצהרון תיפתח

להורים לשלב את הילד בהדרגה. הורים ות על מנת להקל על הסתגלות הילדים אנו ממליצ

ביומיים הראשונים )לאחר  15:00המעוניינים לאסוף את הילד לפני שעת הסיום, יוכלו להגיע בשעה 

. יש לשים לב 16:00ארוחת הצהריים(. החל מהיום השלישי יש לאסוף את הילדים החל מהשעה 

ים יתאפשר בתום הפעילות וף הילדללוח הפעלות העשרה ובאם מתקיימת הפעלה בשעה זו איס

בכדי לא להקשות על הילדים שנשארים יום מלא בימים הראשונים לא נאפשר להורים  בד.בל

 להתעכב במתחם הצהרון בזמן איסוף ילדם.

 אנו מבקשות לעדכן אתכם במס' נושאים:בנוסף, 

  הצוותים שלנו מורכבים ממובילה וסייעת שנבחרו בקפידה כאשר המובילה בעלת רקע חינוכי

 וניסיון בעבודה עם ילדים. 

 .איסוף הילדים מגני המתחם לגן בו מתקיים הצהרון מתבצע על ידי צוות הצהרון 

  החופש ולאורך השנה כולה משתלמות בנושאים שונים צוותי הצהרון עברו הכשרה במהלך

צוות הצהרון פועל על פי תוכנית חינוכית  הקשורים לאקלים החינוכי ולתוכנית הפדגוגית.

 השנתית מצורף כקובץ.ונהלי עבודה מוגדרים ומבוקרים. מידע על התוכנית 

  באופן שוטף המרכז הקהילתי מעסיק מדריכה פדגוגית, הדסה כהן, המלווה את הצוותים

 בהשתלמויות ובמסגרת ביקורים בגן.

 .המרכז הקהילתי מתכוון לקיים לאורך השנה מפגשים עם ההורים על מנת לשמוע ולהשמיע 

 מועדי הפגישות יפורסמו בהמשך.

 חופשות וקייטנות ומידע נוסף יופיעו ויעודכנו בשוטף באתר.פירוט תכנית ההעשרה, הזנה , 

 www.efratmatnas.com כתובת:

  נוהל הגשת בקשות לסבסוד שכר הלימוד מטעם משרד התמ"ת טרם פורסם. לכשיפורסם

 נפיץ לכם במייל את כלל המידע הדרוש להגשת הבקשות.

  :חופשות הצהרון בחודש תשרי 

 9-11.9.18 ב' תשרי –כט' באלול  שלישי -ראשון  ראש השנה

 18-19.9.18 י' תשרי–ט' תשרי  רביעי –שלישי  יום כיפור

 23.9-2.10 כג' תשרי –יד' תשרי  ניש –ראשון  סוכות

יש לשלוח  – 16:00ועד השעה  07:30שימו לב באסרו חג תופעל קייטנה החל מהשעה  

 ארוחת בוקר

 אנו מאחלות לכולנו שנת פעילות טובה ומוצלחת,

 הדסה כהן                     שלי שטרית   שושי בוגוש                                      

 מנהלת תחום הגיל הרך           מדריכה פדגוגית מנהלת המרכז הקהילתי              
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