קייטנות
גני הילדים

בכפר-סבא

הורים יקרים,
לנוחיותכם פירוט
אפשרויות הבחירה
לקייטנות יולי

יולי 2019

קייטנות יולי בגני יול“א 1.7-31.7.19
ימים :א‘-ה‘ | שעות הפעילות07:30-17:00 :

מה בקייטנה:

<< מותאמת לחופשת הקיץ ומגוונת בתכנים עשירים,
חווייתיים ומהנים המותאמים לילדי הגן.
<< חוגים ,משחקי תנועה ,מוסיקה ,אמנות ורבים נוספים.
<< ארוחת צהריים וארוחת מנחה.

קייטנות בגנים העירוניים

עלות₪ 2,100 :

את התשלום יש להסדיר כאן:
https://bit.ly/2YcKfYW

ההרשמה עד לתאריך 20.5.19
לפרטים נוספים09-7649244 :

קייטנה ממשלתית
 1.7-21.7.19ימים :א‘-ה‘ לא כולל ימי ו‘

)צו הקייטנות(

אנקור ,ברוש ,גורים ,דובדבן ,הניה ,יסמין ,יערה,
ירדן ,כרמל ,לוטם ,נבל ,עגור ,רותם ,שיזף,
הרדוף ,מרגנית ,נופר ,חיננית ,בדולח וקימל.

מה בקייטנה:

ימים :א‘-ה‘ לא כולל ימי ו‘
שעות הפעילות07:30-14:00 :

עלות ₪ 800 :לילד/ה.
שימו לב P

1.7-24.7.19

מה בקייטנה:

<< הקייטנה תתקיים בגן האם בו למד/ה הילד/ה
במהלך השנה )תינתן עדיפות לילדים מגנים קצרים
להירשם על בסיס מקום פנוי(.
<< תתקיימנה ארבע פעילויות בשבוע.
<< תכנית מגוונת ,חווייתית ומהנה ,בניהול גננות
משרד החינוך.

עלות ₪ 1,250 :לילד/ה.
שימו לב

P

<< יש לצייד הילד/ה בהזנת בוקר הכוללת :כריך,
ירק/פרי ובקבוק שתייה אישי.
<< הרישום והגבייה יתבצעו מול הגננת המפעילה בגן.

שעות הפעילות08:00-13:00 :

<< הקייטנה תתקיים במבני גני הילדים :שרון ,שיטה ואננס.
<< תתקיימנה שלוש פעילויות בשבוע.
<< תוגש הזנת בוקר הכוללת :כריך ומנת ירק.
<< מינימום  28ילדים לפתיחת קייטנה.
<< הקייטנות תהיינה אזוריות ,רב גילאיות.
<< הצוות המקצועי אינו הצוות הקבוע של הגן.
<< מחיר הקייטנה מפוקח ,לא תינתנה הנחות נוספות.

ההרשמה לקייטנה עד לתאריך 26.5.19
הרישום והגבייה יתבצעו על ידי החברה העירונית לתרבות הפנאי

גן שרון

https://bit.ly/30mZsc2

גן שיטה

https://bit.ly/2Yo6J9G

גן אננס

https://bit.ly/2JBvNFN

הסבר להרשמה אינטרנטית

אתר עירוני | לשונית תרבות | רישום ומידע לחוגים ופעילויות.
מיקום הפעילות :קייטנות ציבוריות

לתמיכה ברישום :מרכז השירות  *9681בימים א‘-ה‘ | 12:00 – 09:00
 19:00 – 16:00ובמיילmerkazs@ksaba.co.il :

 -פרטים באתר העירייה -

לפרטים נוספים יש לפנות למחלקת גני הילדים09-7649244 :

