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Buletineko gaiak:
1. Haurtzaro Ikastolaren eguna

4. Jantoki eta garraioko izen emateak

• Etapetako informazioa

2. Alexia familietara

5. Xanistebanetako txandak

• Eskolaz

3. Ikasleak goizez

6. Errigorako oharra

kanpoko

ekintzen

informazioa

Berri orokorrak
1.-Ikastolaren egunean parte hartzeagatik ESKERRIK ASKO!
Joan den larunbatean ospatu genuen ikastolaren eguna oso arrakastatsua izan zen bertan parte hartu
zenuten guztioi esker. Buletin honen bitartez eskerrak eman nahi dizkizuegu:
 Antolaketan lanean parte hartu zenutenei ikasle, langile eta gurasoei.
 Eskolaz Kanpoko Ekintzetako emanaldietan parte hartu zenuten ikasle guztioi, ikasturtean egindako lana
modu bikainean eskaini zenutelako. Nola ez, ikasle horiekin lanean aritutako monitoreei ere eskerrik asko.
Zorionak guztioi.
 Ikastolaren egunean parte hartu zenuten famili guztiei ere eskerrik asko.
Guztion artean festa giro aparta lortu genuen. ESKERRIK ASKO!
Ikastola eguneko BIZIKLETAREN zenbaki sariduna agertu da. Zenbaki saritua 6678 izan da.

2.-Alexia familietara
ALEXIAko ezarpenarekin jarraitzen dugu eta gurasoek ALEXIAko kudeaketa eskurago izan dezazuen, jakin,
idazkaritza ondoan portatil bat duzuela zuen eskura. Bertan, ALEXIAko zuen kontura sartzeaz gain, Haurtzaro
Ikastolako webgunera ere sarbidea izango duzue edozein datu kontsultatu edo izen emateak egiteko.
Idazkaritzako ordutegian (8:00 – 13:15 eta 14:30 – 17:30) izango duzue portatil hau erabilgarri. Zuen
erabilerarako dago eta horretara animatzen zaituztegu.

3.- Ekainaren 11tik aurrera ikasleak goizez
Datorren astelehenetik aurrera, ekainaren 11 eta 22a bitartean, ikasle guztiak goizez bakarrik izango dute
eskola ordua. Gogoratu:


Jantokian gelditzen diren ikasleen ordutegia 14:30ean bukatzen da.



14:30ean autobus zerbitzua izango da. Autobus horren ibilbidea 12:00etako autobusaren berdina
izango da eta geltoki bakoitzeko ordutegia 12:00etako autobusaren ordutegiarekin kalkula
dezakezue.
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4.- 2018-19 ikasturterako, JANTOKIKO eta GARRAIOKO izen emateak
Datorren ikasturtean garraio eta jantoki zerbitzua erabili behar duzuenok, MESEDEZ ADI
IRAKURRI EZAZUE ondorengo informazioa.
A.-GARRAIOA:
Orain arteko erabiltzaileek ez dute izena eman behar, automatikoki erabiltzaile izaten jarraituko dute.
BAJA EMAN edo ALTA BERRIA egin nahi duenak idazkaritzan adierazi behar du ekainaren 15a
bitartean.
DBH-ko eta LH 6. mailako garraioko erabiltzaileak diren ikasleei Xorrolari buruzko informazioa banatuko zaie
astelehenean.
B.-JANTOKIA: Orri laranja erabiliko da eta 2 zati ditu
Buletin honekin batera izen emate orria banatu dugu; Ikastolako idazkaritzan entregatu behar duzue.
EKAINAREN 15a izango da horretarako azken eguna.
1.- IRAILEKO EGUN ERDIETAN: Irailaren 10etik 14ra ikasleak goizez dauden egunetarako. Ikasleak egun
horietan jantokia erabiliko badu soilik beteko da.
2.- EGUN OSOZ DAUDENEAN. Irailaren 17tik aurrera ikasleak egun osoz hasiko dira; jantokia erabiliko
duten ikasle guztiek bete behar dute izen emate inprimakia.
Oharra: Eskolaz kanpoko ekintzen baitan, oraindik ez baduzue argi zein egunetan erabiliko den jantokia,
ikasturte hasieran egin daiteke izen ematea idazkaritzan.
Gogoratu: orria sinatua entregatu behar duzuela.

5.- Ohar garrantzitsua: Xanistebanetako Txoznan lan egiteko izen
emateak
Xanistebanetako tabernan lan egiteko izen emate batzuk jaso ditugu arren ez dira osatu txandak.
Oraindik ere txandak osatzeko izen emate gehiago behar ditugu. Hona hemen osatu gabeak:
•
•
•
•

abuztuak
abuztuak
abuztuak
abuztuak

2:
4:
5:
6:

2.
2.
1.
1.

txanda
txanda
eta 2. txanda
eta 2. txanda

Izena emateko bideak; webgunean, buletinak/izena emateko inprimakiak edo buletin honetan aurkituko
duzuen izena emateko orrian. Idazkaritzan entregatu ezazue beteta ekainaren 15erako.

Zenbat gutxiegi? Ezta alerik ere!
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6.- ERRIGORAren izenean Eskerrik asko!
Errigoraren izenean Eskerrik asko zuen laguntzaregatik. Iritsi dira
azken kanpainako loteak eta hasiak gara banaketarekin. Eskaera egin
duzuenok pasa zaitezte idazkaritzatik eskatutakoa ordaindu eta jasotzera
8:00-12:00 edo 14:30-17:00 bitartean.

Eskerrik asko!!!

Haur Hezkuntzako berriak
1.- 3 urteko ikasleen siesta
Gogoratu 3 urteko ikasleek egun erdiko ordutegia duten egunetan ez dutela siestarik egingo.

Eskolaz kanpoko ekintzen berriak
1.- Mekanografia
2018-2019 ikasturtean mekanografia jarduera emateko interesatuak zaudeten ikasleen zerrenda osatu
nahi genuke. Beraz, datorren ikasturtean LH3 -LH 6 maila bitarteko ikaslea izango bazara eta mekanografia ikasi
nahi baduzu, bete hurrengo taula eta ekainaren 15a baino lehen eraman idazkaritzara. Ondoren aztertuko dugu
zein aukera dauden ekintza hau egiteko.
Mekanografia ekintza egiteko interesa daukat
Ikaslearen izen abizenak:………………………………………………………………………
2018-2019 ikasturteko maila:………………………………………………………………..
Idazkaritzara eraman ekainaren 15a bitartean

Xanistebanetako tabernarako izen ematea
Gurasoaren izen abizenak......................................……

Kontakturako telefonoa……………………

(X batez adierazi aukeratutako eguna eta txanda)
Eguna
1. txanda
Abuztuak 2

osatua

Abuztuak 4

osatua

Abuztuak 5
Abuztuak 6
Idazkaritzara eraman ekainaren 15a aurretik

Zenbat gutxiegi? Ezta alerik ere!

2. txanda

