הורים וילדים יקרים:
שנה טובה וגמר חתימה טובה,
חודש ראשון של פעילות חוגי המתנ"ס כבר עבר.
מצורפת רשימת החוגים המעודכנת ועדכון חוגים שיפתחו בע"ה אחרי החגים.
מספר פרטים חשובים לגבי ההסעות לחוגים:
החודש הראשון שבו אתם רשאים להשתתף בשיעורי הנסיון לא משקף לנו את תמונת
ההסעות הברורה ,לאחר החודשיים הראשוניים המצב בע"ה יתבהר ונוכל גם לפרסם את
מערכת השעות הקבועה ,מתוך ידיעה שלאחר החגים מצטרפים משתתפים נוספים ונפתחים
עוד חוגים.
לכן האזרו בסבלנות ,עדיין ייתכנו שינויים .ניתן להתעדכן אצלנו ,רכזי החוגים מושיק ויעל.
וכמו בכל שנה ,אנחנו מבקשים  ,יידעו אותנו אם בנכם מגיע בכוחות עצמו לחוג למרות
שאמור לעלות להסעה וכן אם הגיע בכוחות עצמו עדכנו אותנו אם צריך איסוף לאחר החוג –
בכך נחסוך זמן ואי נעימות.
וזה המקום להודות ללאה והנהגים אהרון ואריה על המסירות וההשתדלות במיוחד בחודשיים
הראשונים של השנה.
בברכת שנת עשייה פוריה ובשורות טובות.
מושיק ויעל.

חוגים שטרם נפתחו:
תפירה בנות מתחילות – קבוצה נוספת תפתח ביום חמישי בשעה 16.00
טיסנאות –החוג ייפתח לאחר החגים) :בהרשמה מראש-תלוי במספר הנרשמים(
יום ג' – ביד בנימין בשעה 16.30
יום ג' – בבני ראם בשעה 18.00

חוגי נשים:
קרמיקה:
חוגי נשים אפשרות לבוקר וגם ערב בימי ראשון
והשנה חדש בחוג – אובניים!!
תפירה:
תפירה נשים  -החוג בהדרכת צביה זעירא יפתח אחרי החג ,הנרשמות יקבלו הודעה מראש.
ציור:
לאור הביקוש הרב ,חוג ציור בהדרכתה של רעיה כהן יפתח בימי חמישי בשעה 19.30
במתנ"ס.
ריקודי עם:
ריקודי עם מתחילות ומתקדמות  ,השנה בימי שני ,עם המדריכה החדשה – צביה מירושלים.
זומבה:
לאחר שני מפגשים שהתקיימו לפני החגים ,החוג יתחדש לאחר החגים בהרשמה מראש!
ריקודים מזרחיים:

החוג ייפתח לאחר החגים – שיעור היכרות ביום חמישי כט' בתשרי  , 27/10/2011 ,בשעה
.19.45

ועוד עידכונים מחוגים.
בחוגי הנגינה:
גיטרה – עם קובי.
חוג הגיטרה התחדש במתנ"ס ,יש מספר מקומות פנויים – מוזמנים להצטרף.
פסנתר – עם אולגה
יום נוסף נפתח)יום א'( יש מספר שיעורים פנויים למעוניינים.
בלט – עם אילה
בקבוצה הצעירה מחכים למצטרפות קטנטנות נוספות.
חווית החויות – עם כרמית
לילדי הגיל הרך כייף ונחמד ,בכל מפגש פוגשים בע"ח חדש,נותרו מקומות לעוד ארבעה
משתתפים,הזדרזו.
ובשאר החוגים – הפעילות ברוכה ,מוזמנים לבקר ולהתרשם בכל שעה.

יעל

