IKASTURTE AMAIERAKO ERAKUSKETA
Aurtengoa ere ikasturte berezia izan dugula kontuan izanda, ikasturte amaierako erakusketa ez dela
egingo adierazi nahi dizuegu. Erakusketa honen helburua ikasturtean zehar egindako eskulanak
erakustea baita eta zenbait mailatan ezin baitugu bermatu. Datorren ikasturtean berriz ere berrartuko
da ekintza hau.
Baina badugu beste berririk ere. Orain artean egun horretan egiten zen emanaldian HH2tik LH2ra
arteko ikasleek parte hartzen bazuten ere, aurtengoan maila guztietako ikasleek hartuko dute parte.
Erronka handia bada ere, ederra izango da komunitatearen barruan ditugun ikasle guztiak elkarrekin
emanaldian ikustea. Beraz animatu eta etorri ikustera!

GOIZEKO JARDUNA
Datorren ekainak 3-tik aurrera, ikastolako klaseak goizez bakarrik izango dira.
Hau dela eta, haurrak jangelan dituzuen gurasoei gogorarazi nahi dizuegu, bazkal ondoren siestan
geratzen badira, 14:30 tan jaso behar direla haurrak. Siestarik egiten ez badute, nahi dezuenean
pasa zaitezkete haurren bila 14.30-ak bitarte.
Norbaitek bere haurrak siestarik egitea ez badu
zerbitzuak@zarauzkoikastola.net -era mezu bat bidaliz.
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Bestalde, LH3-tik gorako ikasleei, bazkal ondoren etxera bakarrik joateko baimen orri bat banatuko
zaie eta gurasoek sinatuta jangelako begiraleari eman beharko diete. Anai arreba txikiagoa dutenen
kasuan, bere izena ere orri honetan idatzi beharko da.

GALDUTAKO GILTZAK
Azken hilabetetan, idazkaritzan jaso diren giltzen argazkiak bidaltzen dizkizuegu honako
ESTEKA honen bitartez. Zuetako norbaitenak baldin badira, mesedez, idazkaritzatik pasa
jasotzera ekainak 10a baino lehen. Data horretatik aurrera, giltza hauek erretiratu egingo dira.

IKASLE LAGUNTZAILEEKIN IRTEERA (LH6-DBH1-2-3-4)

Maila

LH6-DBH1-2-3-4

Prezioa

—---------

Nora

Getaria

Irteera ordua

9:00

Noiz

Maiatzak 31

Itzulera ordua

15:00

Garraioa

—-------------

Aipatzekoak

●

Hamaiketakoa eta bazkaria eraman behar dute.

2022ko maiatzaren 29n ospatuko da Ibilaldia eta familia zein lagunekin euskaratik eta euskaraz
ospatzeko eguna izango da, ikastola eta euskal kultura Euskal Herriko zirrikitu guztietara zabaltzeko.
Ikasturte osoan aritu dira elkarlanean, jarritako helburuak betetzeko eta pandemia osteko lehen
Ibilaldi handi eta normalizatua izateko asmoz. Anima zaitez Ibilaldian parte hartzera!

-

HH5
IRTEERA KRISTINA ENEA
Maila

HH5

Prezioa

7,43€

Nora

KRISTINA ENEA

Irteera ordua

9:00

Noiz

Ekainak 1

Itzulera ordua

Ohikoa

Garraioa

autobusa

Aipatzekoak

●
●
●
●
●
●

Hamaiketakoa
Bazkaria
Ura
Arropa egokia
Eguzkitako krema
Bixera

*Ekaineko erreziboarekin batera kobratuko da.

-

LH2
IRTEERA KRISTINA ENEA
Maila

LH2

Prezioa

9,80€

Nora

KRISTINA ENEA

Irteera ordua

Ohikoa

Noiz

Maiatzak 30

Itzulera ordua

Ohikoa

Garraioa

autobusa

Aipatzekoak

●
●

Hamaiketakoa eta bazkaria eraman behar dute.
Arropa egokia

*Ekaineko erreziboarekin batera kobratuko da.Berez irteera hau, maiatzaren 26an egitekoak
ziren baina eguraldia dela eta atzeratu egin behar izan da.

LH4 - LH5 GU ERE BERTSOTAN
Ikasturte osoan, Bertsozale Elkarteko irakasle espezialista, Iñaki, hamabostean behin etorri da LH4
eta LH5eko ikasgeletara, klaseak bideratzera. Ikasturteari amaiera emateko bertso jaialdia ospatuko
da ikastolako ordutegi barruan.
LH5 maiatzaren 30ean eta LH4 ekainaren 3an.

LH5 - LH6
ITSASPEKO ZINEMA ZIKLOA
Itsasoen egoera eta zaintza
Ekainaren 8an Ozeanoen Nazioarteko Eguna denez eta ekainaren5ean Ingurumenaren Nazioarteko
Eguna, LH5 eta LH6ko ikasleak, ekainaren 1ean, modelo aretoan filma bat ikusiko dute eta jarraian
solasaldia egingo dute

-

LH6- MUGIKORREN ERABILERAREN INGURUKO HAUSNARKETA
Gehienok dakizuen bezala, gure Ikastolan duela 3 urte mugikorren erabileraren inguruan
guraso-ekimena martxan jarri genuen.
Geroztik, hainbat ekitaldi eta jarduera antolatu izan ditugu pantailen erabilera eta eraginaren
inguruan hausnarketa bultzatu, elkarbanatu eta erabakiak hartzeko. Momentu honetan, zuengana
zuzentzen gara, elkartzeko proposamena eginaz.
Kontu honekin nola zaudeten entzutea gustatuko litzaiguke eta gure esku dagoenean lagundu.
Era berean, beste ikastetxe batzuetan ekimenak izan duen oihartzuna eta esperientzia zuekin
elkarbanatzea interesgarria iruditzen zaigu.
Guzti honi buruz hitz egiteko honako deialdia luzatzen dizuegu Ekainak 7, asteartea, arratsaldeko
18:00-19:00-tara, ikastolako Hizkuntza gelan.

-

DBH4
IRTEERA ORIORA
Maila

DBH4

Prezioa

20,31

Nora

Oriora kayaketan ibiltzera

Irteera ordua

8:38

Noiz

Ekainak 2

Itzulera ordua

16:00

Garraioa

Trena

Aipatzekoak

●
●

MUGI txartela eraman behar dute.
Bazkaria eraman behar dute.

*Maiatzako erreziboarekin batera kobratuko da.

-

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

LITERATURIA 2022 - PIZTIA
Datorren maiatzaren 27tik 29ra Literaturia, euskal literaturari eskainitako asteburua, izango dugu
Zarautzen.
Egitaraua
Larunbat goizean haurrentzako sormen jarduera bat egongo da Iñaki Martiarena "Mattin"
marrazkilariaren eskutik, berak sortutako Kamishibaizalea ipuin kontaketaren inguruan.

ERAZTUN BERDE URDINA
Ekaineko programazioa: linka
Ekintza batzuk helduei zuzenduta daude, beste batzuk, nerabeentzat haur eta familientzat izango
dira.
Bestalde, ekintza hauen inguruko albisteak jaso nahi izanez gero Eraztun Berde Urdinaren
buletinean harpidetza egiteko aukera zabaldu dugu, hemen duzue esteka:
http://labur.eus/harpidetza
Besterik gabe, agur bero bat.
ZUZENDARITZA

-

