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הורים יקרים שלום וברכה!
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אנחנו בעיצומו של חודש ארגון ,וב"ה האווירה בסניף שמחה ונעימה ,הבנות
משתתפות ופועלות בניצוחן של המדריכות המסורות!
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אנו נכנסות לשבוע האחרון של החודש ,שמטבע הדברים הוא לחוץ ועמוס קצת
יותר ,ולכן חשוב לנו לעדכן אתכם בכמה דברים:
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הפעולות והחזרות ייגמרו בשעות יותר מאוחרת מהרגיל .נשתדל מאוד
לא לעבור את שעות הגג של כל שבט אך יכול להיות שנחרוג קצת.
בבקשה קבלו זאת בהבנה☺ .
יישר כח לכל המשפחות ששילמו את מיסי החודש בזמן!
מצורפת כאן טבלת שעות של הלילה לבן בחמישי.
אנא סכמו עם בנותיכם איך הן חוזרות לאחר שעות אלו.
יסוד

•
•
•

גלעד

דביר

נווה

•

•
•

הראל

בעז"ה השבוע תקבלו השמנה לשבת ארגון עם הזמנים המדוייקים של
השבת וההופעות במוצ"ש .נשמח שתעזרו לנו לעמוד בהם ☺
יחד עם ההזמנה כל חניכה תקבל מה היא צריכה להביא לסעודה
הסניפית בבוקר.
אם יש הורים שיכולים להגיע ולפרגן לצוות שעובדות בשבוע הקרוב עד
השעות הקטנות אשמח שידברו איתי ☺

הפעולות והחזרות ייגמרו בשעות יותר מאוחרת מהרגיל .נשתדל מאוד
לא לעבור את שעות הגג של כל שבט אך יכול להיות שנחרוג קצת.
בבקשה קבלו זאת בהבנה☺ .
יישר כח לכל המשפחות ששילמו את מיסי החודש בזמן!
מצורפת כאן טבלת שעות של הלילה לבן בחמישי.
אנא סכמו עם בנותיכם איך הן חוזרות לאחר שעות אלו.
יסוד

•
•
•

גלעד

דביר

נווה

הראל

בעז"ה השבוע תקבלו השמנה לשבת ארגון עם הזמנים המדוייקים של
השבת וההופעות במוצ"ש .נשמח שתעזרו לנו לעמוד בהם ☺
יחד עם ההזמנה כל חניכה תקבל מה היא צריכה להביא לסעודה
הסניפית בבוקר.
אם יש הורים שיכולים להגיע ולפרגן לצוות שעובדות בשבוע הקרוב עד
השעות הקטנות אשמח שידברו איתי ☺

לכל שאלה ,בקשה או הערה ,אפשר לפנות אלי
בשמחה רבה

לכל שאלה ,בקשה או הערה ,אפשר לפנות אלי
בשמחה רבה-

שיהיה לכולנו שבוע טוב ופורה ,ושנשמע רק בשורות טובות!
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