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.

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.

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 15a.

HH5
Maiatzak 18 ETA 19 TXURRUKARA
Maila

HH5 Maila osoa

Prezioa: 53€

Nora

Txurrukara

Irteera ordua : ohiko ordutegia

Noiz

Maiatzak 18 eta 19

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.
● Behar duenak lotarako panpintxoa.

OHARRA: Ikasleeren batek irteera garaian, botikaren bat hartu beharko balu (antibiotikoa,...),
medikuaren ziurtagiria ekarri behar dela jakinarazten dizuegu.
*Maiatzako erreziboarekin batera kobratuko da.

LH2
LANBIDE AUKERAKETA EZ SEXISTA, ZAINTZAREN GARRANTZIA
Maiatzaren 17tik 20ra LH2ko ikasleek “lanbide aukeraketa ez sexista, zaintzaren garrantzia” gaia
landuko dute Harremanak taldeko kideen eskutik. Gela bakoitzak 6 orduko saioa izango du.

LH6B
IRTEERA ARTIKUTZARA (2 EGUN)
Maila

LH6B

Prezioa

41,19 €

Nora

ARTIKUTZA

Irteera ordua

8:45

Noiz

Maiatzak 19-20

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.

LH6
ORIENTAZIOA DBHra BEGIRA
LH6ko ikasturtea aurrera doa eta epe motzean zuen seme-alabak hurrengo ikasturteari begira
erabaki hartze prozesu batean sartuko dira. Ikasleek orientazio saioak izango dituzte eta gurasoei
begira hitzaldi informatiboa antolatu dugu.
Norentzat: LH6ko gurasoentzat
Eguna: maiatzak 17, asteartea
Ordua: 17:30
Lekua: Ikastolako Plaza
Oharra: bilera euskaraz izango da
Gaiaren garrantzia kontuan izanik, zuen partaidetza espero dugu.

DBH2
2022-2023: DBH3ko hautazkoak
Datorren ikasturtean curriculum berriak DBH3n ekarriko dituen aldaketen berri emateko, DBH2ko
gurasoak bilera informatibo batera gonbidatzen zaituztegu.
Norentzat: DBH2ko gurasoentzat
Eguna: maiatzak 18, asteazkena
Ordua: 17:30
Lekua: Ikastolako Plaza
Oharra: bilera euskaraz izango da
Gaiaren garrantzia kontuan izanik, zuen partaidetza espero dugu.

DBH4
OTEITZA, ATE IREKIAK (Zikloak)
Oteitza ezagutu nahi baduzue, maiatzaren 18an 17:00etatik 20:00etara izango duzue horretarako
aukera.

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

HEZEGUNEKO HEGAZTIAK IKUSTEKO IRTEERA LARUNBATEAN
Datorren larunbatean, maiatzaren 14ean Hegazti Migratzaileen Nazioarteko Eguna da, eta
ospatzeko irteera antolatu da Zarauzko Eraztun Berde Urdinean zehar. Bertan, Arkamurka Natur
Taldeko kide baten laguntzarekin, hezeguneetako hegaztiak ezagutzeko aukera eskainiko da. Irteera
haurrentzat eta helduentzat izango da.
Irteera doakoa da eta izena emateko mezu bat bidali behar da zarautz@eraztunberdeurdina.eus
helbidera.
Abiapuntua Iritan izango da (Suhiltzaileen biribilgunean) goizeko 9tan.

Besterik gabe, agur bero bat.
ZUZENDARITZA

