ESKOLAZ KANPOKO JARDUEREN ESKAINTZA
Jarraian, datorren 2022/23 ikasturterako prestatu dugun Eskolaz Kanpoko jardueren eskaintza bidaltzen
dizuegun. Izena emateko epea ekainaren 27an amaituko da.
·

SORMEN TAILERRA (Eguerditan).
·

ANTZERKIA (Eguerditan).

·

ROBOTIKA (Eguerditan)

·

GITARRA (Eguerditan).

·

INGELESA (Eguerditan).

·

PSIKOMOTRIZITATE LUDIKOA (Arratsaldez)

Honi lotuta, jakinarazten dizuegu datorren asteartea, ekainak 21, KIDS&US-ek bilera informatibo bat
eskainiko duela ikastolako lehenengo solairuko LH6A gelan. Bilera arratsaldeko 16:00tan izango da.
Etorriko zaretenok GALDETEGI hau betetzea eskertuko genizueke.

2022-2023 – ZERBITZUAK – IZENA EMATEA
2022-2023 ikasturtearen zerbitzuetako izena emateko epea ekainaren 27-arte luzatu dela jakinarezten
dizuegu. Honekin lotuta, gogoratu:
·
·

NAHIZ ETA ZERBITZUEN URTEROKO ERABILTZAILEA IZAN, IZENA URTERO
EMAN BEHAR DA.
IKASLE BAKOITZEKO INPRIMAKI BAT BETE BEHAR DA.

Jarraian dituzue bete beharreko inprimakiak:
JANGELA ZAINTZA GARRAIOA

OZTIBARRE- ZARAUTZ ASTEBURU PASA
Aurreko larunbatean, ikastolako 13 familia goizean goiz atera ginen Zarauztik. Donaixti-Ibarreko plaza
zapaldu genuenetik igande arratsaldean bueltako bidea hartu genuen arte, gauza asko bizi eta ikasi
ditugu.
Ikasi dugu giltzei "gako" esaten dietela, ardien pentsua hiru aldiz garestitu zaiela artzainei, gure
hizkuntzaren mugak Euskalmeteko mapak baino haratago heltzen direla, ikastolarenak bezala.
Segregazioaz asko hitz egiten dela, baina ez gure arteko segregazioaz: iparraren eta hegoaren artekoaz,
iparraldean euskaradunek bizi dutenaz. Hango ikastolak biziraungo badu, 18.000€ euro atera behar
baititu urtero.
Ikasi dugu erreketan elkarrekin bainatzea zein den eder, ikasi dugu haiekiko lotura bezain eta baino
garrantzitsuagoa dela gure artekoa, Zarauzko ikastolako familien artekoa. Euskara garela. Euskaraz
garela. Mundu hobe bat nahi ez ezik behar dugula. Guretzat eta gure ondoren datozenentzat.
Asteburu ahaztezina izan da. Sortu ditzagun gehiago.
***Ikastolako Zuzendaritzaren aldetik, mila esker antolaketa lanetan jardun zaretenoi.

ARGAZKIA IKUSI

ARABA EUSKARAZ

"8.alaba" lelopean, Araba Euskarazek Trebiñun bultzatu nahi du euskararen erabilera. Urtean zehar,
hainbat ekitaldi egin dituzte lurralde osoan, eta Araba Euskaraz familia osoarentzako jai parte-hartzailea
izango da amaiera handia.
Olarizuko zelaietan ospatuko da Araba Euskaraz-en aurtengo edizioa. Ekainaren 19an izango da, eta
Arabako ikastola guztiak, lehen aldiz, jaia elkarrekin antolatu dute. Bildutako irabaziak Argantzon
ikastolarentzat izango dira. Anima zaitez parte hartzera!

-

OTEITZA, OHOREZKO MATRIKULAK
Ikasturte honetan Oteitzan 7 ohorezko matrikula izan dituzte eta horietako bi gure ikasle izan ziren Malen
Azpirotz eta Oier Iruretagoienak lortu dituzte. Zorionak ikastolatik bioi!

-

IKASTURTE AMAIERAKO TXOSTENAK
Ekainaren 20an,17:00etan Haur Hezkuntzako ikasleen txostenak aktibatuko dira Alexian.

-

LH 3.EBALUAZIO eta AZKEN TXOSTENA
Ekainaren 20an, 17:00etan, 3. ebaluazio eta azken txostenak aktibatuko dira Alexian.

LH6
IRTEERA LIZARRA (2 EGUN)
Maila

LH6 osoa

Prezioa

60,97€

Nora

Lizarrara

Irteera ordua

Ohikoa

Noiz

Ekainak 20-21

Itzulera ordua

Ekainaren 21ean
18:00 inguruan

Garraioa

Autobusa

Eraman
beharrekoak

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bainujantziak
Txankletak
Eguzkirako krema eta eguzki ondorengo krema (aftersun)
Lo-zakua
Bisera
Nezeserra
Pijama
Azpiko eta gaineko arropa aldatzeko
Toaila handia eta beste txiki bat.
Beste motxila batean, hamaiketakoa, lehenengo eguneko bazkaria
eta merienda.

Oharrak

●
●
●

Ezin dute mugikorrik eraman.
Gehienez 5€ eraman dezakete bakoitzak
Gogoratu autobusean derrigorrezkoa dela musukoaren erabilera.

*Ekaineko erreziboarekin batera kobratuko da.

-

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

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

-

