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Buletineko gaiak:
1. Haurtzaro Ikastolaren eguna

4. Xanistebanetako taberna

• Etapetako informazioa

2. Alexia plataforma familietara

5. Ziklo amaierako argazkia

• Buletinaren eranskinak

3. Ikasturte amaierako emanaldiak

6. Maiatzeko erreziboa

Berri orokorrak
1.- Haurtzaro Ikastolaren eguna ekainaren 2an: aste bat falta da!
• Datorren astean zehaztuko diegu Ginkanan parte hartuko duten ikasleei irteera ordua. Taldeak minuturo
aterako dira eta 5 minutu lehenago prest egon behar dute irteera lekuan.
Guraso laguntzaileak: Oraindik ere ez dira nahiko izen emate jaso Ginkana antolatzeko, beste 15

guraso behar ditugu!! Laguntzeko prest bazaude idazkaritzan adierazi astelehenean (tel: 943 491659).
• Gogoratu bazkarirako txartelak erosteko azken eguna maiatzaren 30 izango dela. 15€ helduak eta 8€
ikasleak. Honako hauek dira menuak:
Ikasleen menua

Helduen menua

Pasta

Urdai azpikoa

Kroketak

Kroketak

Txip patatak

Entsalada anitza

Izozkia

Azpizuna, patata eta pikiloak
Postrea

• Egitaraua webgunean duzue eta Alexia bidez ere jasoko duzue.

2.- Alexia plataforma familietara
Alexiarako sarbidea egitea gogorarazi nahi dizuegu familiei. Orain probetan gabiltza, baina etorkizun
hurbilean Alexia izango da familia eta ikastolaren arteko komunikaziorako tresna nagusia eta beraz guztiak bertara
sartu ahal izatea ezinbestekoa da. Haurtzaro Ikastolako webgunean, “Alexia, familientzako gidak” atalean aurki
ditzakezuen bideo tutorialen bidez, egin beharreko pausu guztiak argi azalduta dauzkazue eta inongo arazorik
bazenute gurekin harremanetan jarri zaitezkete.
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3.- Ikasturte amaierako Eskolaz kanpoko ekintzen emanaldiak
Eskolaz kanpoko zenbait ekintzak ikasturte amaieran beren emanaldiak eskainiko dituzte, jarraian doa agenda:

Ekintzak

Maila

Eguna

Ordua

Lekua

Antzerkia

LH 3-LH 4

Maiatzak 28

17:30

Pleno Aretoan

Gitarra, Trikitixa eta

HH 3-DBH 4

Maiatzak 30

17:30

Ikastolako jantokiko

Panderojoleak

goiko solairuan

Antzerkia

LH 1-LH 2

Maiatzak 31

17:30

Pleno Aretoan

Antzerkia

LH 5-LH 6

Ekainak 1

17:30

Pleno Aretoan

Musika tailerra eta

HH 2-HH 3-LH

Ekainak 15

17:30

Ikastolako jantokiko

abesbatza

goiko solairuan

Guztiak gonbidatuta zaudete emanaldi hauek ikusi eta gozatzera!!!

4.- Ohar garrantzitsua: Xanistebanetako tabernan lan egiteko izen
emateak
Xanistebanetako tabernan lan egiteko izen emate batzuk jaso ditugun arren ez dira osatu txandak.
Oraindik ere txandak osatzeko izen emate gehiago behar ditugu.
Izena emateko webgunean edo buletin honetan aurkituko duzuen izen emate orrian egin dezakezue.

5.- Ziklo amaierako argazkia
Urtero bezala, ziklo bukaeretako taldeen argazkiak atera ditugu: HH 1, HH 3, LH 2, LH 4, LH 6, DBH 2 eta 3.
mailetan. Norbaitek argazkia ez badu nahi bere gelan dagoen zerrendan adierazi behar du EKAINAREN 1a
baino lehen. Ezer adierazten ez den kasuan argazkia nahi duzuela ulertuko dugu eta ikasleen bidez jasoko duzue.
Prezioa 2 euro izango da eta kontu korrontetik kobratuko zaizue ekaineko erreziboan.

HAMAKIN BAT lore atera da hilebete honetan.
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6.- Ikastolako maiatzeko erreziboa
Maiatzeko erreziboan ondorengo gehigarria kobratuko zaizue:
•

HH 1.mailako ikasleei, Donostira egindako irteera

•

HH 2.mailako ikasleei, Errenteriara egindako irteera

•

LH 3.mailako ikasleei, Donostiara eta San Markosera egindako irteerak

•

LH 4.mailako ikasleei, Penadegira, Errenterira eta San Markosera egindako irteerak

•

LH 5.mailako ikasleei, Errenterira egindako irteera

•

DBH 3.mailako ikasleei, Gorputz Hezkuntzako arrauneko ekintza

•

DBH 4.mailako ikasleei, Irunera egindako irteera

•

HH3 eta DBH3 bitarteko ikasleei ikasturte bukaerako egonaldiaren 1. zatia

Lehen Hezkuntzako berriak
1.- LH2. mailakoen irrati saioak
LH 2.mailakoek Oiartzun Irratian egon ziren irrati saioak grabatzen. Irrati saio hauek datorren igandean,
maiatzaren 27an, emitituko dituzte.
Hiru irrati saio dira eta denak jarraian entzuteko aukera izango da. 10:30etan hasiko dira LH2A gelakoen irrati
saioarekin eta ondoren LH2B eta LH2C. Saio bakoitzaren iraupena 45 minutukoa da. Disfrutatu!!!

Eskolaz kanpoko ekintzen berriak
1.-2018/19 ikasturterako eskolaz kanpoko ekintzen informazioa
Datorren ikasturteko eskolaz kanpoko ekintzen txostena datorren astean banatuko da.
Izen emate epea maiatzaren 30tik ekainaren 7a arte izango da.

Buletinaz aparteko erasnkinak
•

Ekaineko menuak jantokiko erabiltzaileei

•

KMK 18, Zubirik Zubi, ekainaren 3ko ikuskizunaren eskuorria

•

Goiari omenldia (HH1-DBH4)

HAMAKIN BAT lore atera da hilebete honetan.
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Xanistebanetako tabernarako izen ematea
Gurasoaren izen abizenak.......................................……………..…
Kontakturako telefonoa………………………..……
Eguna

1. txanda

2. txanda

Abuztuak 2
Abuztuak 3
Abuztuak 4
Abuztuak 5
Abuztuak 6
X batez adierazi aukeratutako eguna eta txanda eta Idazkaritzara eraman

HAMAKIN BAT lore atera da hilebete honetan.

