2017/18 ikasturtea / 34. zenbakia/ 2018ko ekainaren 15a
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Buletineko gaiak:
1. Alexia familietara

3. Galtzen

2. 2018-19 ikasturteko egutegia

diren

arropak

bestelakoak
4. Ziklo amaierako argazkia

eta

• Etapetako informazioa
• Eskolaz kanpoko informazioa
• Beste informazioa
• Buletinaren eranskinak

Berri orokorrak
1.-Alexia familietara
Hasia dugun digitalizazioruntzko ibilbidean bagoaz aurre pausuak ematen eta baliabideak egokitzen, baina
arrakasta izan dezagun ezinbestekoa da guztiok ALEXIA-ko sarbidea edukitzea. Ohar honen bidez, falta
zareten horiei, ALEXIA-ko sarbidea egin dezazuen gogorarazi nahi dizuegu. Kontutan izan, hurrengo ikasturteari
begira, ezinbesteko tresna izango dela familia eta ikastolaren arteko komunikazioan.
Gogoratu gure webgunean dituzuela sarbidea egiten laguntzeko bideo tutorialak eta arazorik bazenute
gurekin harremanetan jarri zaitezketela. Bestalde, gogoratu baita ere, kudeaketa eskurago izan dezazuen
idazkaritza ondoan portatil bat duzuela (8:00 – 13:15 eta 14:30 – 17:30) ALEXIAko zuen kontura sartu eta
kontsulta ezberdinak bideratzeko.
Falta zareten horiei ALEXIA-ko sarbidea egitea eskatzen dizuegu beraz.

2.- 2018-19 ikasturteko egutegi txikia
Buletin honekin batera banatu diogu ikasle bakoitzari datorren ikasturteko egutegi txikia. Etxean ez baduzue
jaso idazkaritzan eska dezakezue.

3.-Ikasleek ikastolan galtzen dituzten arropak eta bestelakoak
Ikasleek tarteka beren arropa edo bestelakoak ( ordulariak, jostailuak, ...) galtzen dituzte.
Arroparen kasuan idazkaritza ondoan dagoen pertxeroan zintzilikatzen da. Galdu duenaren ardura izango
da bertan begiratzea, eta galdutako arropa bertan egongo balitz zuzenean har dezake. Aurkitu diren
gainontzekoak idazkaritzan jasotzen dira; bertan galdetu dezakezue zerbait galdu duzuen kasuan.
Leku horretan arropa dezente pilatua dagoenez, ikasleak oporrak hartzean, ekainaren 22tik aurrera,
bertan pilatu den arropa kendu egingo da.
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4.- Ikasle taldeen argazkiak, ziklo amaierako mailetakoak
Ziklo amaierako ikasleen argazkia

aste honetan banatu dugu. 2,00 € kobratuko zaizue ekaineko

erreziboan argazkia jaso duzuen familiei.

Bigarren Hezkuntzako berriak
1.- DBH 4. mailako familientzat oharra; historia akademikoa
DBH 4. Maila bukatzen duten ikasleei historia akademikoa deritzon dokumentazio ofiziala prestatzen zaio eta
dokumentazioa hau beharrezkoa izaten da aurrera begira beste ikastetxeren batean matrikulatu behar denean
aurkezteko. Aipatutako dokumentazioa jasotzeko eguna ekainaren 29a izango da, 10:00etatik 12:00ak bitartean
idazkaritzan. Azpimarratu nahi dugu txosten hau ofiziala dela eta ikasleak arretaz jaso behar duela behar
duenerako.

2.- DBH 4: 18-19 ikasturteko Oiartzorako matrikula
18-19 ikasturterako Oiartzorako aurrematrikula egin duten ikasleei behin betiko matrikula egiteko inprimakia
eta jarraibideak banatu dizkiegu buletin honekin. Jarraibideak arretaz irakurtzea eskatzen dizuegu.

Eskola kanpoko ekintzen berriak
1.- 2018-2019 ikasturteko izen ematearen inguruko oharrak
•

Datorren ikasturterako eskolaz kanpoko ekintzetan izena emateko epea ekainaren 7an bukatu zen.
Gogoratu: IRAILEAN berriz irekiko da epea lekua dagoen ekintzetan izena emateko.

•

Datorren ikasturterako zerrendak ekaina bukaeran aterako dira, prest daudenean sarrerako kortxoan
zintzilikatuko dira.

•

Mekanografian interesa azaldu duzuenekin irailean jarriko gara harremanetan.

•

Oiartzungo Herri Musika eskolako informazioa banatu dizuegu buletin honekin.

2.- Eskola kirola
Eskola kirolen parte hartu duten ikasleek gutun bat eraman dute buletin honekin.

Zenbat gutxiegi? Ezta alerik ere!

2017/18 ikasturtea /34. zenbakia / 2018ko ekainaren 15a

Elorrondo, z/g – 20180 – Oiartzun / Tel. 943491659 / haurtzaro@ikastola.eus / www. haurtzaroikastola.eus

Buletinaz aparteko informazioa
1.- Hitzaldia: Oinarrizko klabeak heziketarako
Ekainaren 19an ISILTASUNAREN PRAKTIKA XXI. MENDEAN, GIZAKIAREN GARAPEN INTEGRALEAN;
MEDITAZIOA, ERLAXAZIOA ETA MINDFULNES-A gaitzat duen hitzaldiaren informazioa duzue jarraian:

Hizlaria: Pello Añorga
Lekua: Oiartzungo udal pleno aretoan
Data: ekainaren 19an.
Ordua: 19:00etan
Hizkuntza: Euskaraz

Buletinaz aparteko eranskinak
•

Txinpart aldizkaria familiako ale bat

•

Ikastola aldizkaria familiako ale bat

•

Xanistebanetako haur danborradaren oharra (LH1-DBH2)

•

Ametsenea Hipikako informazioa (ikastolako sarrerako kortxoan aurkituko duzue)

Zenbat gutxiegi? Ezta alerik ere!

