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1. Familien asebetetze galdetegia betetzeko AZKEN DEIALDIA
"
f
Haurtzaro Ikastolako familien asebetetze galdetegia duzue jarraian. Galdetegi honekin
i
Haurtzaro Ikastolako eremu ezberdinekiko
zuen asebetetze maila jakin nahi dugu, emaitzak aztertu eta
l
hobekuntza plan bat bideratue ahal izateko. Zuen partehartzea ezinbestekoa da galdetegi honetan
:
jasotako emaitzak ahalik eta zehatzenak
eta esanguratsuenak izan daitezen. Beraz, mesedez eskatzen
/
dizuegu, denbora tarte bat eskaini
/ betetzeko, elkarrekin aurrerapausoak eman ditzagun.
Kontuan izan beharrekoak:
/
U apirilaren 1era arte (ostirala).
- Betetzeko epea, astebete luzatua:
s
- Familia bakoitzeko erantzun bat ematea eskatzen dizuegu.
e
- Galdetegia guztiz anonimoar da, baina zuen ikastolako erabiltzaile eta pasahitza
s
(ikastolako postarako erabiltzen
duzuena) beharrezkoak dira galdetegira sartzeko.
/
h
GALDETEGIA: https://forms.gle/dTELvCnUHAYntHrC8.
a
Edozein duda baduzue,i gurekin harremanetan jarri mesedez.
z
e
2. Korrika Txikia: kamiseten
kolorea
a
/
Korrika Euskal Herri osoan egiten
L den euskararen aldeko ekimen erraldoia da. AEK erakundeak antolatzen
i
du eta euskararen aldeko kontzientzia
suspertzea eta euskaltegien eguneroko lana indartzea ditu helburu.
b
AEK euskaltegiak KORRIKArekin loturiko hainbat ekintza antolatu ditu, tartean Korrika Txikia:
r
a
r
• KORRIKA TXIKIA, apirilak 8: arratsaldeko 15:00ak aldera Haurtzaro Ikastola eta Elizalde Ikastey
txearen artean dagoen biribilgunetik
aterako da Korrika Txikia. Bertan parte hartzeko HH eta LHko
/
C
a
c
h
e
s
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ikasleek dagokien koloreko kamiseta jantzita ekarri behar dute:
o

HH3: kamiseta urdina

o

HH4: kamiseta gorria

o

HH5: kamiseta beltza

o

LH1: kamiseta gorria

o

LH2: kamiseta urdina

o

LH3: kamiseta gorria

o

LH4: kamiseta beltza

o

LH5: kamiseta txuria

o

LH6: kamiseta urdina

3. Kilometroen aldeko bertso saioa, Orereta
ikastolan
Aurtengo Kilometroetako antolatzaileak, Ibarrako Uzturpe Ikastolak, zazpi
bertso saio antolatu ditu apirilaren 1erako. Horietatik sei Tolosaldean
izango dira, baina zazpigarrena Orereta Ikastolako Baserrian,
Añabitarten, izango da. Amaia Agirrek eta Haritz Mujikak girotuta, bertso
afaria izango da 20:30etik aurrera.
Aukera paregabea da komunitatea indartzeko. Sarrerak eskuratu:
https://kilometroak.eus/ekitaldi-izenematea

4. Kilometroetako arropa saltzeko denda ikastolan
Udaberria eta eguraldi ona etorri zaizkigu, baita Kilometroetako arropa berria ere!
Apirilaren 5ean, 6an eta 7an Kilometroetako arroparen "denda" jarri nahi dugu ikastolan eta
horretarako zuen laguntza beharko dugu. Egunero 2-3 pertsona beharko lirateke, 16:30erako prestatu eta
egokien iruditzen zaigun orduan (hurbiltzen den jendearen arabera) jaso.
Animatu eta eman izena hemen: https://forms.gle/fkMsjgW3RTiJoGK2A
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Eskolaz kanpoko ekintzen oharrak
1. Korrika Txikia, apirilak 8: eskolaz kanpoko ekintzarik EZ
OHARRA: KORRIKA TXIKIA IZANGO DEN EGUNEAN, APIRILAK 8, ARRATSALDEKO ESKOLAZ
KANPOKO EKINTZAK BERTAN BEHERA GERATUKO DIRA.

2. Korrika Txikia: apirilak 8
Apirilaren 8an egingo dugun Korrika Txikiaren ondoren, 17:00etatik aurrera egingo ditugun eskolaz
kanpoko ekintzetako ikasleentzat oharrak adierazten dizkizuegu jarraian:
•

Korrika Txikian parte hartuko duten kamiseta berarekin egingo dituzte LHko ikasleek eskolaz
kanpoko ekintzak, hau da:
o

LH1. maila: kamiseta gorria

o

LH2. maila: kamiseta urdina

o

LH3. maila: kamiseta gorria

o

LH4. maila: kamiseta beltza

o

LH5. maila: kamiseta txuria

o

LH6. maila: kamiseta urdina

•

Galtza beltzak edo ilunak ekartzea eskatzen da eskolaz kanpoko ekintzetarako.

•

Ordutegia: 17:00etan hasiko da saioa eta 16:45erako, KONTZEJUPE PLAZAN (Ludotekako
plazan) elkartuko gara Haurtzaro Ikastolatik eskolaz kanpoko ekintzetan parte hartuko duten
ikasle guztiekin: bertsolariak, dantza modernoko ikasleak, euskal dantzako ikasleak, trikitilari eta
pandero joleak monitoreekin elkartuko zarete.

Apartekoak
1. Bazterrak Txukuntzen: auzoetan garbiketak antolatu dituzte
Kezka baten bueltan elkartu dira Udala eta Bazterrak Txukuntzen herritar taldea: gure herriko txokoetan
botata azaltzen diren hondakinek eta zikinkeriak kezkatzen ditu. Argi dute irtenbidea ez dela "garbitzea
eta kito. Helburua herritarrak hondakin horiek sortzen dituzten ondorioez ohartu eta gure
bazterrak gehiago ez zikintzea da".
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Lehenengo auzolan saioa Elizalde auzoan egingo dute, hilaren 27an (igandea). Deialdia herritar
guztientzako irekia da, haur zein heldu. Hilero, auzo batean proposatuko dute auzolana. Hitzordu guztiak
igandez 09:30ean izango dira eta txukunketa lanak bukatutakoan, hamaiketakoa izango da.
BAZTERRAK TXUKUNTZEN EGUTEGIA:
•

Martxoak 27: Elizalde

•

Apirilak 24: Gurutze

•

Maiatzak 15: Karrika

•

Ekainak 19: Ergoien

•

Uztailak 17: Altzibar

•

Irailak 18: Iturriotz

•

Urriak 16: Ugaldetxo

•

Azaroak 20: Arragua

2. Abaraxka: herriko udaleku irekietan izena ematea
Gaur, ostirala martxoak 25, herriko udalekuetako matrikulazioa ireki du Abaraxkak, HH3tik LH6rako
ikasleentzat. Epea apirilaren 8an itxiko dute. Izen-ematea
http://www.gazteoiartzun.net/euskaraz-2/ blogean egin dezakezue.
Apuntatzearekin batera, haurraren osasun txartela, ordainagiria eta adin txikikoen datu babesa
bete eta entregatu behar dituzue.
Informazio guztia, atxikitako orrialdean.

3. Kontzertu didaktikoa
Bihar larunbata, martxoak 26, kontzertu didaktikoa izango da 11:30ean pleno aretoan,
Soinueneak eta Abaraxkak antolatuta. Miro Casabellak Galiziako herri musika eskainiko du.
Familian ikasi eta aritzeko kontzertua izango da. Kontzertu didaktiko honetan bereziki nabarmenduko den
instrumentua zarrabetea izango da. Erdi Arotik gaur egunera arte erabili den soinu tresna entzuteko
aukera izango dute kontzertura hurbiltzen direnek.
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4. Korrikako petoak, museoa egiteko
Apirilaren 2an Oiartzungo Antzerkizaleak-eko kideek museo bat egin nahi dute, eta
horretarako Korrikako aurreko urteetako petoak behar dituzte. Etxean baldin badituzue eta uzteko
aukera baduzue, asko eskertuko lukete.
Idazkaritza kanpoan utziko dute kaxa, martxoak 30 bitarte, petoak jasotzeko. Bertan utzi izena eta
telefono zenbakia jarriz, itzuli ahal izateko. Egunean bertan erabili eta itzuliko dizkizuete.
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