
 

 ספטמבר 2017

 הורים יקרים,

 אני מתרגשת ושמחה לפתוח את שנת הפעילות ה 30 של הסטודיו 2017-18 !

 עברנו לסטודיו חדש הנמצא במרכז המסחרי בשדרות מנחם בגין 42 (ליד מרפאת כללית).

 השנה יתקיים מופע סיום חגיגי ומושקע !

 

 נהלים לקיום החוגים:

 1 . נא להגיע מספר דקות לפני תחילת השיעור.

 2 . יש להקפיד להגיע בתלבושת המתאימה לחוג כמפורט בהמשך.

 3 . כדאי להימנע מלהביא חפצים יקרים או דברי ערך – האחריות במקרה של אובדן או גניבה הינה על
 התלמיד/ה ו/או ההורים בלבד.

 4 . בבקשה להקפיד להגיע עם בקבוק מים אישי.

 5 . במקרה של היעדרות מכל סיבה שהיא, אשמח אם תודיעו לי על כך בטלפון או בהודעה.

 

 תלבושת לחוגים:

 מחול ותנועה (טרום טרום חובה, טרום חובה, גן חובה, כיתה א'):★

 בגד גוף - עדיף שחור או ורוד ללא שרוולים (אם כבר יש בבית בגד גוף אחר, להשתמש במה שיש, אין
 צורך לקנות חדש), אפשר עם חצאית או טייץ מעל.

 בחורף- טייץ/גרביון עד גובה קרסול (כף רגל חשופה) . רוקדות יחפות!

 שיער אסוף היטב לגולגול או קוקו וצמה.

 ללא תכשיטים או שעונים.

 

 בלט קלאסי:★

 בגד גוף שחור ללא שרוולים, גרביונים לבנים שלמים (כולל כף הרגל).

 נעלי בלט ורודות.

 שיער אסוף לגולגול.

 ללא תכשיטים או שעונים.

 

 

 



 

 מחול מודרני:★

 בגד גוף שחור ללא שרוולים, טייץ/גרביון שחור, עד גובה קרסול . רוקדות יחפות!

 שיער אסוף.

 ללא תכשיטים או שעונים.

 

 היפ-הופ:★

 ביגוד חופשי נוח המתאים לריקוד: טייץ/גרביון/מכנסי ספורט, בגד גוף/חולצה/גופיה.

 נעלי ספורט.

 שיער אסוף. ללא תכשיטים או שעונים.

 

 לוח חופשות ומועדים לשנת תשע"ח 2017-2018 (לפי משרד החינוך):

  ראש השנה: ימים ד'-ו' 20-22/9/17●
 יום הכיפורים: ימים ו'-ש' 29-30/9/17●
  סוכות: יום ד' 4/10/17 ועד יום ו' 13/10/17●
 חנוכה: יום ה' 14/12/17 ועד יום ד' 20/12/17●
 פורים: ימים ד'-ו' 28/2/18 ועד 2/3/18●
 פסח: יום ב' 30/3/18 ועד יום ש' 7/4/18●

 שימו לב! עד ליל הסדר השיעורים מתקיימים כרגיל! (למרות החופש מביה"ס)

 יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום העצמאות: ימים ד'-ה' 18-19 באפריל 2018●
 שבועות: ימים ש'-ב' 19-21/5/18.●

 חשוב לציין כי שכר הלימוד נקבע על פי מספר המפגשים השנתיים לכל חוג,

 ימי חופשות החגים אינם נספרים כחלק מהשיעורים להם אנו מתחייבים.

 

) , שם מתפרסמות במהלך השנה תמונות  מזמינה אתכם לעקוב אחרינו בפייסבוק (ולעשות לנו
  מהפעילות השוטפת בסטודיו, עדכונים והודעות.

 לינק ישיר לעמוד הפייסבוק של הסטודיו

http://www.ornageles.co.il  לצפייה במערכת השעות, הנכם מוזמנים להיכנס לאתר הסטודיו 

 תחת הלשונית "הרשמה".

 אני כאן לשירותכם ובשבילכם לכל שאלה, בקשה, בעיה או הערה.

 מאחלת לכולנו שנה מהנה, פורייה, יצירתית, ומוצלחת !!!

 רוני גלס

https://www.facebook.com/%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%92%D7%9C%D7%A1-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C-%D7%95%D7%9C%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94-187022451350607/
http://www.ornageles.co.il/
http://www.ornageles.co.il/

