Ch. François-Chavaz 115, Case postale 46, 1213 Onex
Tél. 022 793 50 75
jronex@fase.ch
www.jronex.ch

HORARIO DE ABERTURA
Segunda, terça, quinta, sexta

das 16h00 às 18h30

Quarta-feira

das 09h00 às 18h00

Sábado

das 14h00 às 18h00
Aprendizagem da cozinha todas as quartas-feiras : preparação e
partilha da refeição do meio-dia, almoço familial ao preço de Frs 7.- ;
se inscrever o mais tardar à segunda-feira à noite para a quarta-feira
seguinte, por telefone ou passar por cá. Pagamento em dinheiro no
mesmo dia no jardin robinson.
Possibilidade de vir ao meio-dia com o próprio almoço ou
piquenique. Nesse caso é possivel aquecer o almoço no microondas que temos cá.

Férias escolares

Abertura de segunda a sexta

das 09h00 às 18h00
Fevereiro
Páscoa
Julho
Agosto (ultima semana de férias)
Outono

Possibilidade de poder almoçar ao preço de Frs 10.- (serviço de
restaurante durante as férias). Inscrição através de um boletim
enviado a todos os membros et pagamento em dinheiro no jardin
robinson. Se referir ao site : www.jronex.ch; Tambem tem a
possibilidade de trazer a sua própria refeiçăo.
Excursăo na natureza um dia de cada semana durante as férias
escolares. O Jardin Robinson está fechado no dia da excursão.
Prazo de inscrição uma semana antes das férias escolares.

Encerramento nos dias feriados, nos sábados precedentes as férias escolares, os
sábados das férias escolares, as três primeiras semanas de agosto e as férias de
Natal.

A guardar na memória para o jardin robinson

Alimentação :
- as inscrições para o almoço da quarta-feira devem de ser feitas até segunda-feira à
noite.
- o lanche é como um gesto de solidariedade : é uma partilha entre os pais e o jardin
robinson. Nós podemos congelar bolos e cakes.
- as bebidas com açúcar como algumas sodas (coca-cola, chá frio, fanta, etc…) são
interditas porque não desalteram o suficiente.
- os bomboms também são interditos (excepção feita em certas ocasiões, como festas
do jardin robinson)
Roupas :
- nós recuperamos sempre muita roupa que nunca nos é reclamada. Ē por isso que
vos aconselhamos a meter o nome do vosso ou vossos filhos em cada peça de
roupa.
- cobram bem o vosso ou vossos filhos no inverno porque se algum dia estiver sol,
somos capazes de sair para o relvado para jogar.
- no verão : dêem sempre uma casquette ou um chapėu o vosso ou vossos filhos
porque o sol bate em pleno sobre o nosso terreno.
Objetos :
- os pequenos objetos perdem-se e partem-se facilmente. Nós aconselhamos as
crianças a deixá-los em casa.
- os jogos eletrônicos são interditos. Os telemoveis devem ser depositados no
escritório. Em caso de necessidade os pais podem ligar par o jardin robinson.
Informações :
- nós metemos à sua disposição informações a propósito das várias férias propostas
pour outras estruturas durante o ano que decorre
- as crianças estão registradas até que você receba um recibo para pagar contribuição
para o ano seguinte.

Toda a equipa do jardin robinson vos agradece

