
Jardin Robinson D’Onex 

Yılı Tatil Okulu Programı 

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma    16.00 - 18.30 Arası 

Çarşamba      09.00 - 18.00 Arası 

Cumartesi      14.00 - 18.00 Arası 

Çarşamba günleri özel olarak tatil okulumuzda yemek pişirmek atölyesi bulunacaktır. 

Aile tarzı öğle yemeği CHF7 karşılığında katılımcılarla birlikte hazırlanacak ve 

paylaşılacaktır. Katılım için 2 gün öncesinden, en geç bir önceki Pazartesi akşamına 

kadar telefon ile veya bizzat okulumuza gelerek kayıt yaptırılması zorunludur. Yemek 

katılım ücreti nakit olarak Çarşamba günü ödenecektir. 

Ayrıca isteyen aileler, evde hazırlayacakları öğle yemeklerini yanlarında getirebilecektir. 

Okulumuzda bulunan mikrodalga fırında getirilecek yiyeceklerin ısıtabilmesi imkanı bulunmaktadır. 

Jardin Robinson’ın Faaliyet Gösterdiği Okul Tatil Dönemleri: 

Şubat  - Easter – Temmuz – Ağustos ( Okulların açılmasından bir hafta öncesi ) – Sonbahar 

Okulların tatil olduğu dönemlerde faaliyet gösteren tatil okulumuzda CHF 10 karşılığında öğle 

yemeği alabilmek mümkündür.( bir yemek firması tarafından bu hizmet verilecektir ) Kayıt için 

üyelerimize gönderilen formların doldurulması gerekmektedir. ( Ayrıca internetten üyelik kayıt 

formunu indirebilirsiniz. İnternet adresi: http://www.jronex.ch/bulinscr/fiche-inscription-enfant-jro-

2014inter.pdf ) 

Üyelik ödemeleri nakit olarak okulumuza yapılacaktır. Detaylı bilgiyi www.jronex.ch adresinden 

bulabilirsiniz. Ayrıca isteyen aileler çocuklarının öğle yemekleri evde hazırlayabilir ve 

öğrencilerimiz bu yemekleri yanlarında getirebilirler. 

Okul tatili dönemlerinde haftada bir gezi düzenlenecektir. Tatil Okulumuz Jardin Robinson, gezi 

düzenlendiği günlerde kapalı olaraktır. Gezilere katılabilmek için okul tatili başlamadan bir hafta 

önce kayıt yaptırmanız gerekmektedir. 

Jardin Robinson resmi tatil günlerinde kapalı olacaktır. Okul tatil günlerinden bir önceki 

cumartesileri, okul tatil döneminde ki her cumartesi, Ağustos ayının ilk 3 cumartesi ve Christmas 

tatillinde de kapalı olacaktır. 

Ch. François-Chavaz 115,  

Case postale 46, 1213 Onex 

Tel. 022 793 50 75 
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Jardin Robinson’dan Hatırlatmalar 

Yiyecek : 

- Çarşamba günleri öğle yemeği atölyesine katılabilmek için en geç bir önceki Pazartesi akşamına 

kadar kayıt yapılması gerekmektedir. 

- Çay saati bizim için paylaşım anıdır: Hazırlanması Jardin Robinson çalışanları ve aileler 

tarafından beraberce yapılacaktır. Lütfen yanınızda meyve, kek ve benzeri yiyecekleri getirmekten 

çekinmeyin. Jardin Robinson olarak bizim stoklarımız çok çabuk tükenebilmektedir. 

- Coca Cola, Soğuk Çay, Fanta veya benzeri şekerli içeceklerin getirilmesi yasaktır. 

- Şekerlemelerin Jardin Robinson parti günleri, Escalade, Yılbaşı gibi özel günlerin dışında 

getirilmesi yasaktır. 

Giyim Malzemeleri : 

- Okulumuzda çok sayıda giyim malzemeleri çocuklarımız tarafından unutulmaktadır. Bu sebep ile 

giyim malzemelerinin kaybolmaması için üzerlerine çocuklarınızın isimlerini etiketlemenizi tavsiye 

ediyoruz. 

- Kış döneminde çocuklarınızın yağmur yağmadığı günlerde dışarıda oyun onamalarına izin 

verdiğimiz için sıkı giydirmenizi hatırlatmak istiyoruz. Kar yağdığı zamanlarda, çocuklarımızın çok 

sevdiği kızaklarla kayma imkanına sahip olacaklardır. 

- Yaz döneminde Jardin Robinson’ın bahçesi direkt güneş altında kalmasından dolayı, 

çocuklarınız için şapka, kep, bere veya benzeri başlıkları giydirmenizi rica ediyoruz. 

 Eşyalar 

- Çocuklarınızın yanında aldıkları ufak eşyalar ve oyuncaklar kolayca kırılabildikleri için yanlarında 

getirmemelerini tavsiye ediyoruz. 

- Elektronik oyuncakların getirilmesi yasaktır. Çocuklarınızın eğer cep telefonları var ise 

geldiklerinde Jardin Robinson’da ofise bırakmaları gerekmektedir. Aileler, çocuklarını gerektiğinde 

Jardin Robinson ofisinden telefon ile arayabilmek imkanına sahiptirler. 

Bilgi : 

- Bu yıl, tatil dönemlerinde ki normal gezi programlarımızın dışında dış geziler düzenlemeyi 

planlıyoruz. Okulumuzun girişinde tüm Gezi programları ile ilgili bilgilerin duyurusu yapılacaktır. 

- Jaridn Robinson’un girişinde, okul tatil dönemlerinde diğer tatil okullarınca düzenlenecek 

etkinliklerin broşürlerine ve bilgilerine ulaşabilirsiniz. 

Jardin Robinson ekibi olarak sizlere teşekkürlerimizi sunarız. 


