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OHAR BILDUMAK
Gogorarazten dizuegu, ostiralero Ohar Bilduma bidaltzen dugula. Ohar bilduma hauek
eskuragarri izango dituzue beti ALEXIAko plataforman. Horretarako, zuen ordenagailu edo
Sakeleko Telefonotik, Alexia-ko app-ra sartu behar duzue. Aldi berean eskuragarri izango dituzue,
ikastolako web orrian, “Informazio-oharrak” atalean.
Alexiaren erabileraren inguruko gidak zintzilikatuta ditugu Ikastolako web orrian zuen eskura. Bertan
aurkitu ahalko dituzue, Alexia eta “Alexia familia” mugikorrerako app-aren erabileraren inguruko
gidak. Ikus honako ESTEKA.

EGUN PASA LARZABALERA
Oztibarreko (Nafarroa Behera) ikastolako eta Zarauzko ikastolako familia batzuk harremanetan
jarri gara ekainaren 11n egun pasa bat antolatzeko Larzabalen. Asmoa da egun pasa egin ondoren
bertan egitea lo (egunean bertan joan-etorria ere egin daiteke). Momentuz 11 familia animatu gara,
eta badago gehiagorentzat tokia aterpetxean, beste 10 bat familiarentzat bai behintzat. Interesatuta
bazaude idatzi larzabalera@ni.eus helbidera. Ederra litzateke jende gehiago animatzea. Helburua da
haien eta gure arteko harremanak sendotzea, gure seme-alabek lagun berriak egitea, euskarari eta
Euskal Herriari kolore ematen segitzea… eta tira, ondo-ondo pasatzea.

COVID GALDETEGIA
Ikastolak, COVIDaren jarraipena egin ahal izateko, zuen seme-alabak COVID-ean POSITIBO edo
KONTAKTU ESTUTZAT hartua bada eta horregatik konfinatu beharra badu, zuen seme alaben
tutorea mezu elektronikoz abisatzeaz gain, jarraian bidaltzen dizuegun Galdetegia betetzea eskatzen
dizuegu. Gure helburua, COVID kasuen jarraipena era eraginkorrago batetan egitea da informazioa
zuzenean gurasoengandik jasoz. COVID GALDETEGIA

PAGOETA MENDI LASTERKETA
Salbatore Mitxelena Ikastolako guraso-taldeak Pagoeta Mendi Lasterketa antolatzeari ekin dio,
berriro ere, bi urte eta gero. Aurtengoa apirilaren 24an izango da. Ikusi BIDEOA.
Ekitaldi hau behar bezala antolatu ahal izateko, boluntario-talde handia beharko dugu, eta
horregatik zuen laguntza eskatzera gatoz. Batez ere lasterketa egunean izango dugu beharra:
kiroldegi inguruko muntaia eta desmuntaia lanak, ibilbideetako bidegurutzeak zaindu, anoa-guneak
prestatu, hamaiketakoa zerbitzatu,etab. Horiek guztiak egiteko, Ikastolako guraso eta langileen
laguntza ongi-etorria eta ezinbestekoa izango da. Mesedez, bolondres bezala izena emateko honako
GALDETEGI hau bete ezazu- .
Informazio gehiago nahi
baduzue, hemen mugikor zenbakia eta emaila:
Iñigo Garcia – 699 775 242
pagoetamendilasterketa@gmail.com
Gainera, Facebooken ere aurkituko gaituzue, Pagoeta Mendi Lasterketa” izenarekin.
IKUS KARTELA

SALBATORE MITXELENA SARIAK
Zarauzko Udalak herriko haur eta gazteengan idazteko zaletasuna bultzatzeko XXXX. SALBATORE
MITXELENA saria antolatu du.
Ikasturte honetan gure ikastolako sarituak hauek izan dira:
●

●

A1 maila:
○

1.saria: Ekhi Zaldua Gabirondo

○

2.saria: Telmo Lertxundi Fernandez

A2 maila:
○

●

●

●

B1 maila:
○

1.saria: Uxue Udabe Olasagasti

○

3.saria: Maiu Gomez Arbizu

○

4.saria: Martin Mendoza Muñoa

BO maila:
○

1.saria: Amane Grijalba Maiz

○

2.saria: Ane Moreno Aristegieta

C1 maiala:
○

●

●

●

1.saria: Maddi Garcia Alustiza

2.saria: June Peinador Castro

CO maila:
○

1.saria: Libe Grijalba Maiz

○

3.saria: Ane Jauregi Azkue

D1 maila:
○

1. saria: Intza Aristi Arregi

○

2.saria: Intza Izagirre Aranguren

DO maila:
○

1.saria: Arixen San Sebastian Larrañaga

○

2.saria: Eneritz Alberdi Arruti

ZORIONAK!! LAN BIKAINA EGIN DUZUE
Sari banaketa maiatzaren 13an, 19:00etan, Modelo aretoan izango da

UDALEKU IREKIAK (SORGINMUINO)
Aurten UDALEKU IREKIEN antolaketari ekin diogu. Bertan irteerak, hondartza, tailerrak, jolasak,
humorea, abestiak, etab. luze bat izango ditugu. Aisialdi ekintzen bidez lagunartean eta begiraleen
gidaritza eta ardurapean, giro jatorrean ONDO PASATZEKO aukera izango dute haurrek. Udalekua,
HH3 eta LH3 bitarteko haurrei zuzenduta dago (biak barne). ADI: Aurten, udalekuen elkartze puntua,
IXPILLA (Mollarri kalea 11) izango da. Taldea osatzeko gutxieneko kopuruak ezarri behar ditugu,
beraz, jasotzen dugun izen-ematearen baitan, sortuko ditugu taldeak. Taldea sortzeko gutxienez 8
haur behar dira. Udalekua aurrera eramateko 2 talde osatu behar ditugu txanda bakoitzeko gutxienez.
Izena emateko epea: APIRILAREN 29a. Honetarako bete GALDETEGI HAU.
Ordutegia: 09:00 - 13:00
PREZIOAK:
1 aste: 85 €
2 aste: 135 €
3 aste: 180 €
4 aste: 210 €
5 aste: 235 €
Behin izena emanda, ez da diru itzulketarik egingo.

ZAINTZA ZERBITZUA (sarrera aldaketa)
Gure Ikastolan hasi ditugun eraberritze lanak direla eta, Zaintza zerbitzua erabiltzen duzuenok, opor
ondoren, Ikastolarako goizeko sarrera,, Plazako hegoaldeko atetik egin behar duzue.

HH3
SARRERA HEGOALDETIK
Gure Ikastolan hasi ditugun eraberritze lanak direla eta, HH3ko haurrak, opor ondoren, Ikastolarako
sarrera-irteerak, Plazako hegoaldeko atetik egingo dituzte. Horretarako, dagozkien guneak markatuak
izango dira ordurako.Mila esker.

HH
ZORRIAK
Honen bitartez jakinarazten dizuegu geletan zorriak antzeman direla.
ESTEKA honetan dituzue kasu hauetan jarraitu beharreko pausuak.

LH
2.EBALUAZIO TXOSTENA
Gaur, Apirilak 8, 17:00etan, LHko 2. ebaluazioko txostenak aktibatuko dira Alexian

LH2

IGERIKETA
Apirilaren 25etik maiatzaren16 arte kiroldegian igeriketa ikastaroa izango dute.
Txandak:

●
●
●

LH2B 9:15ean (8:55 autobusa ikastolatik)
LH2C 10:00etan
LH2A 10:45ean (ikastolara etortzeko autobusa)

ERAMAN BEHARREKOAK: Eskuoihala (Toalla), bainujantzia, txankletak, silikonazko uretako
txanoa eta betaurrekoak aukeran.
Oharra: Belarritakoak, erlojuak, lepokoak, eraztunak... etxean utzi, galtzeko arriskua dute eta.

Mesedez, kontuan izan ere erantsirik doan dokumentua.

DBH2
GURUTZE GORRIA LEHEN SOROSPENAK
Apirilaren 25 eta 26an DBH2ko ikasleek lehen sorospenei buruzko klase teorikoa eta praktikoa izango
dute. Ikastaro honen helburua larrialdi baten aurrean modu egokian aritzeko aholkuak emango
zaizkie. Talde bakoitzak bi orduko saioa izango du.

DBH3
ORIENTAZIO HITZALDIKO AURKEZPENA
Jarraian duzuen ESTEKA honetan DBH3-ko orientazio hitzaldiko aurkezpena ikuS dezakezue.

DBH4
IKAS BIDAIA (BILERA)
Zuen seme-alabak ikasturtea bukatzen ari dira eta, horrekin batera, ikastolako etapa. Horregatik,
merezitako ikas-bidaia dute zain, aurtengoan, maiatzaren 2tik 5era Catalunyako lurraldeetan
gozatuko dutena. Ohar honen bidez, bidaiaren nondik norakoak azaldu, egitaraua jakinarazi eta beste
zenbait argibide emateko asmoz, bilera baterako deia luzatu nahi dizuegu.
Eguna: apirilak 26, asteartea.
Ordua: 18:00etan.
Tokia: Ikastolako plazan.

OPORRALDIAN, UDABERRIKO TXOKOAK MENDIALABEN
Eskolan oporrak dauzkagun egun hauek aprobetxatuko ditugu eta, lantegi hauetan, ikasi, sortu,
esperimentatu eta disfrutatzen jarraituko dugu Medialabeko interes esparru bakoitzarekin lotutako
jarduera dibertigarriak eginez. Tarte atsegina pasako dugu elkarrekin, batak besteari lagunduz, eta
guztion artean egiten direnean gauzak zeinen ondo ateratzen diren ikasten. Oporraldian ere,
zatoz Medialabera!
Adina: 8-12 urte
Hizkuntza: euskara

Informazioa - Izena emateko

OTEIZA LIZEO POLITEKNIKOKO IKASTAROAK
Ikasturte honetan ere Oteitza Lizeo Politeknikoan ikastaroak antolatu dituzte.
Ikastaro hauetan parte hartu nahi izanez gero, Lizeoko idazkaritzatik pasa behar da.
Hemen duzue ikastaroen zerrenda:

IKASTAROA

ORDUAK

Ingles b1 -haserako maila

50

Ingles b2 - haserako maila

50

Estresaren kudeaketa – Mindfullness

16

Euskera: Etxeko laguntzan euskeraren erabilera

30

Pazienteak mugitzeko teknikak

25

Microsoft office specialist - excel 2016

25

Bizitzaren bukaeran akonpainamendua eta dolua / Lehen arreta

20

Lehen sorospenak eta (RCP)

20

Besterik gabe, agur bero bat
.
ZUZENDARITZA

