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Buletineko gaiak: 

1. Familien asebetetze galdetegia 

2. Ikastolen Elkarteko udalekuen eskaintza 

3. DBH4koen arropa salmenta 

4. Guraso Ordezkarien bilera astelehenean 

5. Euskaraz bizi, Juul kanpaina 

• Eskolaz kanpoko ekintzen oharrak 

• Apartekoak 

 

 

 
Berri orokorrak 

1. Familien asebetetze galdetegia betetzeko deia 

 

Haurtzaro Ikastolako familien asebetetze galdetegia duzue jarraian. Galdetegi honekin 

Haurtzaro Ikastolako eremu ezberdinekiko zuen asebetetze maila jakin nahi dugu, emaitzak aztertu eta 

hobekuntza plan bat bideratu ahal izateko. Zuen partehartzea ezinbestekoa da galdetegi honetan 

jasotako emaitzak ahalik eta zehatzenak eta esanguratsuneak izan daitezen. Beraz, mesedez eskatzen 

dizuegu, denbora tarte bat eskaini betetzeko, elkarrekin aurrerapausoak eman ditzagun.  

Kontuan izan beharrekoak: 

- Betetzeko epea: martxoaren 14tik 25era (biak barne). 

- Familia bakoitzeko erantzun bat ematea eskatzen dizuegu. 

- Galdetegia guztiz anonimoa da, baina zuen ikastolako erabiltzaile eta pasahitza (ikastolako postarako 

erabiltzen duzuena) beharrezkoak dira galdetegira sartzeko.  

 

GALDETEGIA: https://forms.gle/dTELvCnUHAYntHrC8. Edozein duda baduzue, gurekin 

harremanetan jarri mesedez.   

 

2. Ikastolen Elkarteko udalekuen eskaintza 
 

Urteroko moduan, Zirimola ikastolen Aisialdi Taldeak 2022ko udarako eskaintza prest du. Euskal 

Herri osoko haur, gazte eta nerabeek parte hartzen dute Zirimolako udalekuetan. Euskara ardatz izanik, 

ingurune naturalarekin errespetuan antolatzen diren egonaldiak dira. Hemen duzue udalekuei buruzko 

informazio guztia: 

- Udaleku itxiak: https://zirimola.eus/udalekuak/udaleku-itxiak  

- Atzerrian egonaldiak: https://zirimola.eus/udalekuak/atzerriko-egonaldiak  

Izen-ematea maiatzaren 6ra arte izango da www.zirimola.eus atarian.  
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Lanak egiten nago /  

Lanak egiten ari naiz 

3. DBH4ko ikasleen arropa salmenta 
 

Kaixo! 

DBH4ko ikasleak gara eta aurtengo ikasbidaiarako diru bilketa egiteko, jertse, kamiseta eta oihalezko 

poltsak salduko ditugu. Ekimena babesteko, eskaerarik egin nahi baduzu, galdetegi hau betetzea 

eskatzen dizugu. Eskaera bereziren bat baldin baduzu "beste" jartzen duen eremuan idazteko aukera 

izango duzu. 

 

Zuen eskara iristerakoan zuekin harremanetan jarriko gara eta orduan hitz egingo dugu ordainketari 

buruz. Azkenik, zailtasunik izanez gero, eskertuko genuke 06enin@haurtzaroikastola.eus edo 

06arid@haurtzaroikastola.eus helbide elektronikoetara idaztea. 

 

4. Guraso Ordezkarien bilera: martxoak 21, astelehena 
 

Guraso ordezkarien bilera izango da astelehenean, martxoak 21, 17:00etan, jantokiko goiko 

solairuan. Lehenengo partean antolaketarekin jarraituko dugu eta bigarren zatian urtean zehar azaltzen 

joan diren gaiei helduko diegu. 

 

Saioaren antolaketarako komenigarria da zenbatek parte hartuko duzuen jakitea. Horretarako, mesedez, 

izena eman hemen: https://forms.gle/5hrQXXVzzsh7CkoB8. 

 

5. Euskaraz bizi, Juul kanpaina 
 

Ikasturtearen 3. zati honetan Irakurzaletasuna kanpainaren berri ematera gatoz. Kanpaina honek 

irakurzaletasuna indartzea eta ikasleek gustukoen dituzten liburuak aukeratzea ditu helburu nagusiak. 

Asmo horretan, martxoaren 21etik apirilaren 8ra bitarte hainbat ekintza egingo dituzte ikasleek; 

besteak beste, korridoreak apaindu, ipuinak irakurri (tutoreek beste geletako ikasleei, Eskuttuneko 

ikasleek HHkoei edota LH 5. nahiz 6. mailakoek LH1. eta 2. mailakoei), JUUL bozketan (Nafarroako 

Ikastolen Elkarteak antolatzen dituen liburu eta ilustratzaileen hauteskunde literarioak) parte hartu eta 

Juul abestia ikasi nahiz abestu.  

 

Denon artean lortuko dugu liburuen artean gozatzea.                                                                

                                                                  Euskaraz Bizi taldea 
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Eskolaz kanpoko ekintzen oharrak 

1. Korrika Txikia 
 

Datorren apirilak 8, ostirala, KORRIKA TXIKIA ospatuko dugu eta arratsaldeko 17:00etatik 

aurrera: Haurtzaro Ikastolako eskolaz kanpoko ekintza batzuen emanaldiak egingo ditugu. Familiei 

jakinarazi nahi dizuegu jarraian aipatzen ditugun ekintzetako ikasleak parte hartuko dutela festa honetan: 

• Bertsolariak 

• Dantza modernoko talde guztiak 

• Haurtzaro Dantza Taldeko kide guztiak (euskal dantza) 

• Trikitilari eta pandero joleak 

Hau da, oraingoz daukagun informazioa. Ordutegi zehatza, janzkera (dantzarien kasuan) eta bestelako 

xehetasunak, jakin bezain pronto adieraziko dizkizuegu. 

 

Apartekoak 

1. Errefuxiatu ukrainarrei laguntzeko materiala 
 

Poloniako ukrainar errefuxiatuen kanpalekuetara bidaltzeko materiala biltzen ari da Labore. Ikastolako 

bilketa martxoaren 21era arte egingo dugu. 

 

Jaso nahi dutenaren informazioa zehatza atxikitako orrialdean duzue. Bilketan parte hartzen duten 

ikasleek beraien gelan utzi behar dituzte ekarritakoak.   

2. Gure hilak oroitzeko eguna: bihar, martxoak 19 
 

Bihar, martxoak 19 larunbata, gure hilak oroituko dituzte Abaraxkako kideek, Ibargainen landatutako 

Intxaurrondoan, 17:00etan. 

 

Zuek erantzundako inkestarekin eta Abaraxkako haurren proposamenekin osatu dute egitaraua. Haurrek 

aurkeztu eta osatuko dute arratsaldea (agurra, antzerkia, ipuin kontaketa, musika…). Animatu!  
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