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Berri orokorrak
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1. Zuzendaritzaren mezua
f
i
l
zuegu Haurtzaro Ikastolaren izenean,
eta ATSEDENALDI ON!
e
:
/
2. Truka eta bertso saioa
DBH4ko ikasleen ikasbidaia laguntzeko
/
/
U
HIRU HIRUKO Truk Txapelketaren hirugarren eta azken jardunaldia
s
ospatzera doaz DBH4ko ikasleak,
e ikasturte bukaerarako bidaia
finantzatzeko. Apirilaren 30ean
izango da, larunbata,
r
s
arratsaldeko 16:30ean ikastolako
frontoian. Sari bikainak
/
izango dira berriz ere.
h
a
i
Bestalde, bidaia finantzatzeko bertso
saioa ere antolatu dute.
z
e
• Eguna: Maiatzak 7, larunbata
a
• Ordua: 18:30
/
L
• Tokia: Madalensoro
i
• Bertsolariak: Ane Labaka, Josu Ibarguren, Alaia Martin, Jon
b
Martin eta Amets Arzallus r
a Kastro tabernan eta
• Sarrerak 10€: idazkaritzan,
r
Txokolategian
y
/
ANIMATU! (Atxikita dituzue C
bi ekimenetako kartelak, xehetasunekin).
a
c
h
e
s
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Hau da opor aurretik bidaltzen dizuegun azken buletina. OPOR ZORIONTSUAK izan ditzazuela opa di-

2021-22 ikasturtea / 27. zenbakia / 2022ko apirilaren 8a

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

3. Guraso Ordezkarien bilera: apirilak 25
Guraso ordezkarien bilera izango da apirilaren 25ean, astelehena, 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 har tuko duzuen jakitea. Horretarako, mesedez,
izena eman hemen: https://forms.gle/5hrQXXVzzsh7CkoB8

4. Xanistebanetako txosna antolatzeko bilera IREKIA: apirilak 25
Aurten Xanistebanak izango direnez, Haurtzaro Ikastolako txosna prestatzeko bilerekin hasiko gara.
Lehenengoa apirilaren 25ean egingo dugu, astelehena, 19:00etan idazkaritzako atean elkartuta.
Deialdi irekia da, beraz, animatu!

5. Korrika, apirilaren 9tik 10era gaua: Haurtzaroren kilometroa
Korrika Oiartzundik apirilaren 9ko gauean igaroko da (zehazki, apirilaren 10eko goizaldean).
Haurtzaro Ikastolak

03:25ean hartuko du lekukoa 2.462. kilometroan, Beko plazako biribil-

gunean hasi eta kiroldegi pareraino, eta Eskuttuneko kide diren ikasleek eramango dute.

6. Milimetroak jaialdia: apirilaren 26an Oreretan
2018ko udazkenean aurkeztu zuten Gipuzkoako ikastolek eta Kilometroak ekimenak, bi urteko gogoeta
prozesuaren emaitza gisa: “Pixkanaka ezartzekoa zen jai-eredu berritua, saretuagoa, deszentralizatuagoa,
parte hartzaileagoa”. Pandemiagatik ezin izan da eredu hau normaltasunez aurrera eraman,
baina aurten ekingo diote ikastolek berriro formatu berriari.
Milimetroak eskualdeka antolatuko dira eta aurten Oarsoaldearen eta Tolosaldearen txanda
izango da. Ekimenaren helburua da hainbat ekintzaren bitartez ikastola desberdinen komunitateak harremanetan jartzea, horien parte hartze erreala sustatzea eta euskarari espazio berriak eskaintzea kultur
adierazpide desberdinen bidez, ahalik eta modu ludikoenean.

Lanak
nago
Orain ezin
dut egiten
hitz egin,
eta/ gero deitzen dizut /
Orain ezin
dut
hitz egin,
eta gero deituko dizut
Lanak
egiten
ari naiz
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Oarsoaldean Milimetroak apirilaren 26an ospatuko dugu. Herritarren eta herrien burujabetza da
aukeratutako gaia, eta kasu honetan DBH4ko ikasleen arteko topaketa bultzatuko dugu, hasteko (goizez).
Oarsoaldeko Haurtzaro, Pasaia-Lezo eta Orereta Ikastolak dugu hitzordua antolatzeko ardura.
Apirilaren 26an beteko da Gernikaren bonbardaketaren 85. urteurrena eta data baliatu nahi izan dugu
egun munduko hainbat bazterretan gertatzen ari diren erasoaldi guztien kontzientzia hartzeko. Arratsaldean dantza eta musika emanaldia izango da Errenteria-Oreretan. Apirilaren
26ko egitaraua osoa atxikita duzue.

7. ‘Ikastola’ aldizkariaren 248. zenbakia
Zuen seme-alaben eskutik, gaur jasoko duzue zuen etxeetan Ikastola aldizkariaren 248. zenbakia.

Eskolaz kanpoko ekintzen oharrak
1. Xanistebanetako Pala eta Pilota Txapelketa
Aurten Xanistebanak ospatzearekin batera, Xanistebanetako Pala eta Pilota ere izango da LH3tik LH6rako
ikasleentzat. Finalak jaietan ospatu ahal izateko, aurrez jokatuko dituzte partidak. Horregatik, izenemate epea apirilaren 26an itxiko dute.
Xehetasun guztiak eta izena emateko inprimakia atxikita dituzue. Inprimakia, beteta,
idazkaritza parean egongo den kutxan utzi beharko duzue.

Apartekoak
1. Abaraxka gaur 18:30ak arte, eta Aste Santuko egitaraua
Gazte Korrika dela eta, gaur ostirala apirilak 8, ludoteka 18:30ean itxiko dute. Ludotekako bazkideek
hasiera emango diote plazatik Landetxerako tartean. Gazte Korrika bukatzean afari merienda
izango da plazan. Nahi duenak afaria eraman dezake.
Horrekin batera, atxikita bidaltzen dizuegu Abaraxkak Aste Santurako antolatu duen egitaraua.

Lanak
nago
Orain ezin
dut egiten
hitz egin,
eta/ gero deitzen dizut /
Orain ezin
dut
hitz egin,
eta gero deituko dizut
Lanak
egiten
ari naiz

