INFORMATIVO COLÔNIAS GAN ISRAEL
5777 - JULHO 2017
Prezados pais e crianças!
Bem-vindos !
A Gan Israel, PardesChana e Ganizzy estão ansiosos para recebêlos.
Nossa equipe está empenhada para proporcionaratividades
diversas para as crianças com programações artísticas, esportivas e
criativas programadas com muito carinho por nossa equipe,
procurando sempre valorizar o convívio em grupo e a AHAVAT
ISRAEL. Nossos passeios também foram programados com muito
cuidado para que sejam agradáveis , divertidos e seguros.
Solicitamos que leiam com atenção as informações abaixo.
DESEJAMOS ótimas férias!
Atenciosamente,

Equipe Gan Israel

COLÔNIAS

DATAS HORÁRIOS

SEDE

Ganizzy
3 A 21 9:30 às 16:30 R. Tupi ,350
PardesChana 3 A 7
9:00 às 17:00 Escola BeitYaacov R Josef Kryss, 318
Gan Israel
10 A 14 9:00 às 17:00 Escola BeitYaacov R Josef Kryss, 318
Horários DAY CAMP:

Solicitamos que respeitem os horários de chegada e saída.

Segurança
Adotamos diversas medidas referentes à segurança dos participantes e
solicitamos sua colaboração para efetuá-las.
Além da orientação de nossa equipe de monitores e acompanhantes de cada
colônia, possuímos um segurança profissional que permanece na porta das
sedes controlando e vigiando a entrada e também acompanha o ônibus em
todos os passeios realizados.
Isto faz parte do nosso sistema de segurança, pois garante que as crianças
estejam sempre identificadas.
As crianças do Ganizzy utilizarão colete de identificação durante os
passeios.

Programação:
A programação de cada colônia foi elaborada de acordo com a faixa etária e
segundo nossos critérios de segurança e aproveitamento .
Os dias serão preenchidos com passeios e atividades nas sedes
alternadamente. As atividades foram elaboradas pelos madrichim chefes que
trocam ideias com nossas filiais no exterior.
Podem ocorrer eventuais alterações na programação caso haja alguma
restrição climática ou de segurança. Solicitamos que respeitem os horários
para que as crianças aproveitem ao máximo cada dia.

Alimentação
Oferecemos almoços e lanches estritamente casher diariamente.
Caso haja alguma restrição alimentar, comunique aos responsáveis de cada
colônia. Não recomendamos que as crianças tragam guloseimas.

O que levar
Recomendamos que somente as crianças do Ganizzy tragam uma
pequena mochila com troca de roupa identificada.
Não aconselhamos levar brinquedos, ítens valiosos e eletrônicos, pois
atrapalham a participação da criança nas atividades. Não podemos nos
responsabilizar por eles. As malhas e casacos devem estar identificadas com o
nome da criança. A colônia não é responsável por peças de vestuário ou
artigos pessoais não identificados
As roupas devem ser confortáveis, laváveis e adequadas para atividades
recreativas e de artes.
Serão dias divertidos e inesquecíveis !
Nossa equipe está a disposição.

Comunicação:
email: colônia@ganisrael.com.br
escritório Central da Gan Israel: 3334-2975
Coordenação geral :
Márcia Eliezer -Tel. 98353-4555
Responsável Gan Israel
Prof Joel schnaider: 98755-1538
Responsável acompanhante Day camp Pardes Chana
Morá Clarisse : 98693-1071
RESPONSÁVEIS no GANIZY:
Morá Libi : 9926-66095
Morá Ana : 97656-3262
Morá Simone : 9926-84678

