
 

 

 

 "האור שלנו" – קייטנת חנוכה בצהרוני מעגלים
 

 הורים יקרים!

 , 13-17.12ה', -! הקייטנה תתקיים בימים א'אנו מתרגשים לקראת פתיחתן של קייטנות חנוכה

 (.08:00)בביה"ס, יום הפעילות יחל בשעה , בהתאם למסלול אליו נרשמתם. 07:30-16:00בשעות 

 יש לצייד את הילדים בכל יום בבקבוק שתייה, ארוחת בוקר, והצהרת בריאות.

במהלך הקייטנה יהנו הילדים מתכנית פעילות ברוח החג, יצירות והפעלות, ויקבלו חוברת פעילות שתלווה 
  אותם לאורך כל ימי הקייטנה.

 רגיל, בהתנהלות דומה לזו של שאר ימות השנה.יתקיימו כ הסעות הילדים לביה"ס

 כאן.מניתן להיכנס ט לעיונכם בעמוד הצהרונים באתר האינטרנט שלנו, מפור צוות הקייטנה
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 ם במגוון דרכים:כנשמח לעמוד לשירות
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