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.

AUTOBUSA GELTOKI ALDAKETA
Ikastolako autobusak, Bizkaia kaleko 21 zenbakian zuen geltokian izan diren arazo batzuk medio,
zarauzko udaltzaingoko mugikortasun ataletik jakinarazi ditute, geltokia salbide kaleko
biribilgunean dagoen markesinara mugituko dela. ESTEKA honetan ikus dezakezue udaletik
jasotako jakinarazpena xehetasun gehiagorekin.

IKASTOLARA SARRERA IRTEERAK
Ohar honen bitartez, COVID 19aren aurrean jasotako jarraibideak aztertuta eta egoerak hala
ahalbidetzen digula ikusita, pozgarria da guretzat, arauak malgutzen jarrai dezakegula zuei
adieraztea. Hala, mezu honen bitartez, Ikastolarako sarrera-irteerak pandemia aurretik egiten
genituen moduan egiten hasiko garela adierazi nahi dizuegu, baina egungo ordutegiak mantenduz.
HH2/HH3 eta HH4an, gurasoak geletaraino sartu ahal izango zarete zuen haurrekin eta bertan egin
agurra. Kontuan izan, Plazara ezin direla ume txikien sillitak sartu ezta fruta ez den janaririk ere.
HH5etik aurrera,sarrera ordutan, ikasleak geletara etorriko dira, kanpo guneeetan elkartzeari utziz.
Beharra duten ikasleen kasuan gurasoak laguntzera sar zaitezkete. Baita irakaslearekin egoteko
beharra baduzue ere.
Irteera ordutan berriz, orain arteko guneak mantenduz, hor jasoko dituzue zuen haurrak. (Idazkaritza
inguruan obretan hasiak baikara).

IKASTOLAKO OBRAK
Ikastolako obrak direla eta, tarteka, ikastolako kirol guneko zati bat okupatu beharko da,
beharrezkoak diren lanak egin eta materialak pilatzeko. Okupazio hauek puntualak izango dira eta
gure jarduna ahalik eta gutxien oztopatzen saiatuko dira. Aldi berean, okupatzen dituzten espazioak
behar den bezala hesituko dira arriskuak ekiditeko.

BIHAR PROZESUA
Honen bitartez animatzen zaituztegu BIHAR PROZESUAN parte hartzera. ESTEKA honetan
aurkituko duzue honen informazioa. Galdetegi hau betetzea eskertuko genizueke:
http://form.jotform.com/220693974521360

GIPUZKOAKO BERTSO IDATZIEN ESKOLARTEKOA (ONLINE)- SARIDUNAK
Gipuzkoako bertso idatzian parte-hartzaileek eskualdeka hartu dute parte eta gure eskualdean gure
ikastolako saridunak hauek izan dira:
●

2012-2013 urteetan jaiotakoak: Ekhi Zaldua Gabilondo
○

●

2010-2011 urteetan jaiotakoak.
○

●

Aipamenak: Unax Zaldua Gabilondo eta Andoni Aramberri

2008-2009 urteetan jaiotakoak.
○

●

Aipamena: Beñat Zabaleta Orella

Aipamena: Adei Urbitarte Aiestaran

2004-2007 urteetan jaiotakoak: Jakes Etxeberria Oñatibia

ZORIONAK!! LAN BIKAINA EGIN DUZUE
Sari-banaketa saioak presentzialki egingo dira, bertaratzen direnentzat eratuko dugun bertso-saiotxo
baten inguruan. Ekitaldiok eskola orduz kanpo izango direnez, saridunekin berekin jarriko gara
harremanean ekitaldiak non-noiz diren jakinarazteko.

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.

HH4
Maiatzak 9 IRTEERA KRISTINA ENEARA

Maila

HH4 Maila osoa

Prezioa: 8,53€

Nora

Kristina Eneara

Irteera ordua : 9:15

Noiz

Maiatzak 9

Itzulera ordua : 16:15

Garraioa

Autobusa

Aipatzekoak

Eraman beharrekoa: Hamaiketakoa eta bazkaria.
Puntualitatea beharrezkoa da bertan hitzartuta dugun jarduera
burutzeko

LH 1
Maiatzak 9-10 IRTEERA TXURRUKARA
Maila

LH1 Maila osoa

Prezioa: 53,75€

Nora

Txurrukara

Irteera ordua : ohiko ordutegia

Noiz

Maiatzak 9-10

Itzulera ordua : ohiko ordutegia

Garraioa

Autobusa

Aipatzekoak

Motxila txikian:
● Hamaiketakoa
● Ura
● Eguraldiaren arabera ( eguzkitako krema, txamarra …)
Beste motxila edo maleta batean:
● Lozakua.
● Aldatzeko arropa
● Etxeko zapatilak.
● Nezeserra.
● Pijama.

OHARRA: Ikasleeren batek irteera garaian, botikaren bat hartu beharko balu (antibiotikoa,...),
medikuaren ziurtagiria ekarri behar dela jakinarazten dizuegu.

LH2
IRTEERA IRRISARRILAND
Lh2ko ikasleak maiatzak 9 eta 10ean Irrisarrilandera joango dira. Datorren astean eraman
beharrekoak jakinaraziko zaizkizue.
Bestalde gogoratu, Ikasleeren batek irteera garaian, botikaren bat hartu beharko balu
(antibiotikoa,...), medikuaren ziurtagiria ekarri behar dela jakinarazten dizuegu.

LH5
GARBIGUNEA
Maiatzaren 6an, LH5eko ikasleak txanda desberdinetan Zarauzko garbigunera joango dira bertako
kudeaketa ezagutzera.

DBH1
DBH1eko ikasleek maiatzaren 3an eta 9an elikadurari buruzko saioak izango dituzte, gai honi
buruzko ezagutzak izan ditzaten. Saioak Leire Izagirre dietistak eta Felix Zubia medikuak emango
dituzte.

DBH4
Datorren astelehenean DBH4ko ikasleak hain desiratua izaten den ikasbidaia izango dute. Herrialde
Katalanetan ibiliko dira lau egunez merezitako txangoaz gozatzen: raftinga, barrankoak, Bartzelona,
Portaventura… Ikastolako ibilibide luze-motza honen ondoren ederki asko irabazitako saria. Goza
dezatela!

HIZTUN EKOLOGISTAREN DEKALOGOA
ZER DUTE ESATEKO ZARAUZTARREK HIZKUNTZAREN INGURUAN?
IKUSI BIDEOA

Besterik gabe, agur bero bat.
ZUZENDARITZA

