הסעות בוקר תשפ“א
בשנת הלימודים תשפ“א ,יחלו הלימודים בבית הספר “נחשון“ בנות בשעה  ,03:8בבית הספר ”נחשון“ בנים בשעה 0388
ובתלמוד תורה ”יסדת עז“ בשעה  .03:8יתכן ובימים הראשונים יהיו איחורים בשעות ההסעה .אנא קבלו זאת בהבנה.
הסעות חזרה בהתאם למועדי סיום הלימודים .אנא הקפידו על עטיית מסיכה והצהרת בריאות .תמי שיין .880-0::9818
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* נא להקפיד על נסיעה לפי חלוקת האוטובוסים המפורטת לעיל.
אין להעלות תלמידים מאחרים על אוטובוסים מאוחרים יותר.
ימי שישי– לוח הזמנים ישלח ע“י בתי הספר.

