
 

 
 
 

 

 !הורים יקרים
 

 ! בתי הספרב פסחאנו מתרגשים לקראת פתיחתן של קייטנות 

 כמה נקודות שחשוב להזכיר:

 . 08:00-13:00 בין השעות ,4.4, 24.03, 22.03, 21.03-, א, ב', ד, אהקייטנה תתקיים בימים  -

 .16:00השעה  יחזרו בסיום יום הלימודים עם ההסעה לצהרון במושב, שימשך עד -הרשומים ליום ארוך -

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

הנו הילדים מתכנית פעילות ברוח החג, יצירות והפעלות, ויקבלו חוברת פעילות יבמהלך הקייטנה י -

 שתלווה אותם לאורך כל ימי הקייטנה.  

  של שאר ימות השנה. הסעות הילדים לביה"ס יתקיימו כרגיל, בהתנהלות דומה לזו -

 לחצו כאן. עודכן בדף הקייטנה, לצפייה לוח ההסעות המפורט לתקופת הקייטנה

  לחצו כאן. עודכנו בדף האינטרנט של הקייטנה, לצפייה שיבוצי הצוותים בקייטנה -

 !לידיעתכם, כל צוותי הקייטנה מחוסנים או מחלימים

  לעיונכם, תכנית הפעילות בקייטנה: -

 
 פרטי רכזות הקייטנה הבית ספריות:

 050-4210252  -יפעת  –רכזת בית ספר בן שמן 
 053-7002925  -נועה  – רכזת בית ספר לפיד

 0522-3487770 -אירית –רכזת בית ספר יצחק נבון 
 0528928564-מעיין  –רכזת בית ספר מודיעים 

 

 !ובטוחה מוצלחת וקייטנה, שמח חג לכן מאחלים אנו

 

 ם במגוון דרכים:כנשמח לעמוד לשירות

יום ראשון  24/03יום רביעי  22/03יום שני  21/03יום ראשון  
04/04 

 הנושא היומי: 9:00- 8:00
איך יודעים שבא 

 אביב
שירי אביב וחג + 

 .חוברת אביב
 

 הנושא היומי:
 –חדר בריחה 

 סמלי החג
 

 הנושא היומי:
 חירות הקופסת 

  

 הנושא היומי: 
 –באגוזים נשחקה 
שירים ומשחקי 

 החג

 :פעילות 9:30 -9:00
ערכת קופסת  -יצירה
 אביב

 -פעילות
יצירת סמלי אביב 

 מפלסטלינה 
 ארוחת בוקר 9:30-10:00
 חצר 10:00-10:30
 חוברת עבודה לפסח + חוברות צביעה ענקיות  10:30-11:30
 חצר 11:30-12:00
 :פעילות סיום יום 12:00-13:00

 פסחטריוויה חידון 
 פעילות סיום יום:

 בינגו פסח
 פעילות סיום יום:

משחקי חברה 
 קבוצתיים

 פעילות סיום יום:
 ניקיון סידור ו

לשליחת הודעה 

 בוואטספ לחצו כאן

לשליחת דוא"ל 

 לחצו כאן

לחיוג למוקד 

הטלפוני לחצו 

 כאן

לאתר האינטרנט 

 לחצו כאןשלנו 
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