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.

ESKOLAZ KANPOKOAK: INKESTA
Datorren 2022/23 ikasturterako, Eskolaz Kanpoko jarduerekiko plangintza garatzen ari gara. Puntu
honetan zuek guztion laguntza behar dugu. Iritziak nahi ditugu jaso eskolaz kanpoko jardueren
plangintza garatzeko. Hau da, zuen seme-alabentzako zein Eskolaz kanpoko jarduera antolatzea
nahiko zenuketen. Horretarako, mesedez, seme-alaba bakoitzeko galdetegi bat bete ezazue.
Hemen duzue GALDETEGIAREN ESTEKA.
Epea: maiatzaren 12a.

TALDE NAHASKETAK
Azkena ospatu genuen Batzar Pedagogikoan aipatu genuen bezala, egin dugu gure Ikastolan talde
nahasketak sistematikoki noiz nahastuko ditugun aztertzeko hausnarketa.Hausnarketa honen
ondoren, talde nahasketak ikasturtero, ondoren ikasmailei begira egitea finkatu dugu:
HH2tik 3ra; HH5etik LH1era; LH2tik LH3ra; LH4tik LH5era;LH6tik DBH1era eta DBH2tik DBH3ra.
Sistematikoki hala egitea aurreikusten bada, kasuan kasu salbuespenak egingo dira egoeraren
arabera.

IKASTOLAKO JAIA
Aurtengoan bai! Urtero bezala, ekaineko lehenengo larunbatean, ekainaren 4an, ikastolako jaia
ospatuko dugu. Bazkarirako txartelen informazioa ESTEKA honetan ikus dezakezue.

UDALEKU IREKIAK (SORGINMUINO)
UDALEKU IREKIETAN Izena emateko epea luzatu egin da: MAIATZAREN 13arte luzatu da epea.
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.

IKASTOLAKO OBRAK: Maiatzaren 10a.
Datorren astearean, goizean goiz, Ikastolako garajean hormigoia bota behar dute, eta horretaraako
futbol zelaiko zati bat okupatuko dute, behar diren segurtasun neurriak eta hesiak jarrita.

UDALETXEAK ANTOLATUTAKO UDALEKUAK
2022an Zarauzko udalak antolatutako udalekuak Orokieta Herri Eskolan izango dira uztailaren 1etik
28ra eta abuztuaren 1etik 12ra. Matrikula maiatzaren 9tik 16ra izango da. ESTEKA honetan
aurki dezakezue informazio gehiago eta bete beharreko BALDINTZAK ere.

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
*Maiatzako erreziboarekin batera kobratuko da.

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.
*Maiatzako erreziboarekin batera kobratuko da.

LH2
IRTEERA IRRISARRILAND

Maila

LH2 Maila osoa

Prezioa: 80€

Nora

Irrisarriland

Irteera ordua : 9:15

Noiz

Maiatzak 9-10

Itzulera ordua : ohiko ordutegia

Garraioa

Autobusa
Motxila txikian:

Aipatzekoak

● Hamaiketakoa eta bazkaria
● 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.
*Maiatzako erreziboarekin batera kobratuko da.

LH6C
IRTEERA ARTIKUTZARA (2 EGUN)
Maila

LH6C

Prezioa

41,19 €

Nora

ARTIKUTZA

Irteera ordua

8:45

Noiz

Maiatzak 12-13

Itzulera ordua

16:15

Garraioa

Autobusa

Aipatzekoak

Tokia kontutan izanda, mendiko botak eta mendirako arropa aproposa
eramatea komeni da.
Bi motxila eraman behar dira, motxila txikian aurreneko egunerako gauzak,
eta handian gaua eta bigarren egunekoak:
Motxila txikian:
● Zira edo berokia.
● Lehenengo eguneko hamaiketakoa, bazkaria eta ura.
● Lanerako koaderno eta arkatza.
Motxila handian:
● Lo zakua.
● Aldatzeko arropa eta oinetakoak.
● Eskarpinak edo errekan ibiltzeko busti daitezkeen oinetakoak.
● Lotarako arropa eta nezeserra.
● Etxeko zapatilak.
● Linterna.
● Lehenengo eguneko afaria.
● Bigarren eguneko bazkaria.

*Maiatzako erreziboarekin batera kobratuko da.

DBH4
KAIXOMUNDUA LEHIAKETA
KAIXOMUNDUA-ko web orri lehiaketan gure DBH4ko talde bat finalista gelditu da. Epaimahaiak,
taldeak aurkeztutako euskalliburuak.eus webgunea aurtengo edizioaren DBH 3-4 kategoriako
finalista izendatu du. Zorionak Ainhoa Urresti, Leire Sanchez eta Aner Iribar!!
Sari banaketa ekitaldia maiatzaren 26an 12:00etan izango da eta bertan jakinaraziko dituzte
kategoria bakoitzaren irabazleak.

DBH4
AUTODEFENTSA FEMINISTA
Emoki elkarteak autodefentsa feministari buruzko tailerrak antolatu ditu DBH4ko ikasleentzat.
Maiatzaren 11n eta 13an izango ditugu gurekin eta talde bakoitzari ordu eta erdiko bina saio
eskainiko dizkiete.

DBH4
ZIKLOETAKO AURREMATRIKULA
Maiatzaren 9tik 27ra izango da Lanbide Heziketako Erdi eta Goi mailetako aurrematrikulak egiteko
epea. Aurrematrikula egiteko inprimakia bete ondoren Oteitzako idazkaritzan entregatu behar da.

MENDI IRTEERA
Gurutxurtu aisialdi elkarteak antolatu duen mendi irteeraren berri helarazten dizuegu:
Nora: Zarautz inguruan bueltaxka eta txistorrada Orokietan
Noiz: Maiatzaren 15an, goiz pasa.
Irteera: Udaletxeko plazan, Lege Zaharren enparantzan, goizeko 9tan.
Izen ematea: Mendizabal kinkiladendan Maiatzaren 12an, 19ak baino lehen.
Bukaeran Gurutxurtuk txistorra eskeiniko du Orokietako patioan.

HAUR KULTUR TALDEAREN GUTUNA
Haur kultur taldean bizitzen ari diren egoera dela eta, ikastetxe ezberdinetako familiei OHAR hau
helarazten eskatu digute.

Besterik gabe, agur bero bat.
ZUZENDARITZA

