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Buletineko gaiak: 

1. Gelako argazkirik EZ: inprimakia bete 

2. Jantokiko erabiltzaileentzat oharra 

3. Xanistebanetako txosnako txandak 

4. Arropa galduak 

5. Ikastola Eguneko bazkaria 

6. AR Redadeg: Haurtzaroren kilometroa 

7. Guraso Ordezkarien bilera: maiatzak 23 

• Eskolaz kanpokoak 

• Apartekoak 

 

 

 
Berri orokorrak 

1. Gelako argazkiak: nork EZ du nahi? 

Urtero bezala, gelako talde argazkiak ateratzen ari gara HH3, HH5, LH2, LH4, LH6, DBH2 eta 3. mai-

letan.  

 

Ikasle bakoitzak bere argazkia izango du. Familiaren batek argazkia EZ badu nahi  jarraian da-

goen inprimakia bete behar du maiatzaren 27a baino lehen: https://forms.gle/PfRZwvxxjMCDJA7o9. 

 

Ezer adierazten ez duzuen kasuan argazkia nahi duzuela ulertuko dugu eta ikasleen bidez jasoko duzue. 

Prezioa 2,50 eurokoa da eta kontu korrontetik kobratuko dizuegu ekaineko erreziboan. Bes-

talde, familiaren batek bat baino gehiago nahi badu idazkaritzan adierazi beharko du. 

 

2. Jantokiko erabiltzaileentzat ohar garrantzitsua 

Gogoratu nahi dizuegu, datorren ekainaren 13tik 21a bitarte, ikasturteko azkeneko egunetan, 

ikasleak jardunaldi murriztuan egongo direla, goizez bakarrik. DBHko ikasleen kasuan, aste-

lehenetik ostiralera ondorengo ordutegia izango dute: 09:00-13:10. Ikasturte hasierako lehenengo astean 

bezala, jantokian geratuko diren ikasleek zaintza izango dute 14:00ak arte eta jarraian jantokiko 

zerbitzua izango dute 15:15ak arte. Bestalde, HH eta LHko ikasleen zaintza zerbitzua 

14:30ean bukatuko da. 

Jantokia antolatzen ari gara, eta horretarako jantokiko erabiltzaileak diren ikasleek egun horietan jan-

tokia erabiliko duten jakin behar dugu. Azken egunean, ekainaren 21ean ere, jantoki zerbitzua es-

kainiko dugu. 
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Hasten naiz irakurtzen /  
Hasiko naiz irakurtzen 

Jantokiko erabiltzaile finko GUZTIEK bete behar dute inprimakia. 

Ikasle bakoitzeko inprimaki bat bete behar duzue eta bertan zehaztu irteteko baimenak ere. Datu horiek 

orain jakitea beharrezkoa dugu gure antolaketarako. Maiatzaren 24a izango da aldaketen berri 

emateko azken eguna. Izena emateko inprimakia: https://forms.gle/VW6yZ7jnnyjcKWHf7.  

 

3. Xanistebanetako txosnan lan egiteko izen-ematea  
 

Guztira 150 lagun behar ditugu txandak osatzeko, txanda bakoitzeko 28 lagun inguru; urtero lan 

egiten duzuenez gain orain arte tabernan lana egin ez duzuenen partehartzea ere beharrezkoa dugu.  

 

EGIN BEHARREKO LANAK 

1) Abuztuaren 2tik 6ra: 

o 1. txanda (16:00-19:00) 

• Sukaldeko lanak: janaria prestatzen hasi  

• Tabernako kamarak edariz bete 

• Mahaiak eta aulkiak prestatu 

o 2. txanda (19:00-bukatu arte) 

o Oharra: Txanda motzetan, HH-n haurrak dituzten gurasoak lehenesten ditugu.  

2) Madalenetan, Orereta Ikastolako tabernako txanda: uztailaren 21ean. Xanistebane-

tan lan egitea gaizki badatorkizue, txanda honetan izena ematera animatzen zaituztegu. Madalene-

tan Haurtzaro Ikastolak lan egiten du hango txanda batean eta Oreretako beste batzuk abuztuaren 

2an gure tabernan aritzen dira lanean, koadrilen afari egunak direlako bi egunak. 

 

Jarraian duzue izena emateko inprimakia: https://forms.gle/ak5tZaHaVDkZDVSV7 

 

4. Galdutako arropa: jaso ikasturtea bukatu aurretik 
 

Ikasleek tarteka beren arropa edo bestelakoak (karpeta...) galtzen dituzte. Azken asteetan, eguraldi 

aldaketarekin bat, arropa dezente agertu da galduta. Sarrera nagusian dagoen pertxeroan 

zintzilikatzen dugu. Galdu duenaren ardura da bertan begiratzea, eta galdutako arropa bertan badago, 

zuzenean har dezake. Leku horretan arropa dezente pilatzen denez, oporraldi bakoitzean bertan pilatu 

dena jaso egiten dugu. Beraz, begiratu galdutakoak han dauden ikasturtea bukatu aurretik.  
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Hasten naiz irakurtzen /  
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Aurkitzen ditugun gainontzekoak idazkaritzan jasotzen ditugu; bertan galde dezakezue zerbait galdu 

baduzue. 

5. Haurtzaro Ikastolaren Eguna: bazkarirako txartelak eta beste 

• BAZKARIA: Bazkarirako txartelak maiatzaren 23etik 31ra arte, edo txartelak agortu bitarte-

an, idazkaritzan eros ditzakezue. Prezioa: 22€ helduak eta 11€ ikasleak. 

MENUA 

o Helduek: 

▪ Antzara moussea 

▪ Paella mistoa 

▪ Txahal gorenak Portora, parmentier-kremarekin 

▪ Postrea 

 

o Umeek: 

▪ Pasta tomatearekin 

▪ Oilaskoa erreta, txip patatekin 

▪ Sandwich izoztua 

 
Bazkalorduan ikasleen ardura gurasoena dela gogorarazi nahi dizuegu. 

 

• Ginkana: Gogoratu gurasorik gabe ezinezkoa dela ginkana antolatzea, ikasle guztiek parte 

har dezaten, 70 gurasoen laguntza beharrezkoa dugu. Orain arte 18 gurasok eman duzue izena eta 

ez da nahikoa. Jarraian duzue izena emateko inprimakia: https://forms.gle/6G9U4fT57bPmHo9q7. 

 

• Egitarauaren berri aurrerago emango dizuegu. 

 

6. AR Redadeg: Haurtzaro Ikastolaren kilometroa 

1783. kilometroa erosi dugu AR Redadeg lasterketan. Maiatzaren 27an, 17:51ean, Lokarn-en 

Diwan ikastetxeko ikasleek eramango dute lekukoa. 

 

Ar Redadeg bretainiera hizkuntza sustatzeko 2008an estreinakoz ospatu zen lasterketa da. Bretainiar 

irakasle batzuk Arrigorriagako institutuarekin izan zituzten hartu-eman batzuen ondorioz harremanetan 

jarri eta gero sortu zitzaien ideia izan zen. Diwanentzako dirua biltzea izan zen zuen lehen xedea, eta 

Korrikaren antzerako eredua jarraitu zuen. Lehendabiziko lasterketak 600 kilometro inguru bete zituen, 

Nantestik Karaezeraino. 
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Hasten naiz irakurtzen /  
Hasiko naiz irakurtzen 

Ar Redadeg lasterketaren bigarren edizioa 2010eko maiatzean egin zuten, 2009ko Korrikak delegazio bat 

bidali zuen bigarren Ar Redadeg-a prestatzeari begira. Hortik aurrera, bi urtetik bi urtera Ar Redadeg 

ospatu dute Bretainian. 

 

7. Guraso Ordezkarien bilera: maiatzak 23, astelehena 

Guraso ordezkarien bilera izango da apirilaren 23an, astelehena, 17:00etan, jantokiko goiko 

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

joan diren gaiei helduko diete. 

 

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

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

 

 

Eskolaz kanpoko ekintzen oharrak 

1. Eskolaz kanpoko ekintzen azken saioak  

Maiatzean bukatuko diren eskolaz kanpoko ekintzak: 

• Eskola Kirola: entrenamenduak maiatzaren 27an amaituko dira. Azken jardunaldia maiatzaren 

28an izango da. 

• Gitarra: monitorea jarriko da harremanetan familiekin, galdutako saioak ekainean zehar errekupe-

ratzeko. 

• Robotika. 

• Mekanografia. 

Ekainaren 10ean bukatzen diren eskolaz kanpoko ekintzak: 

• Atletismoa. 

• Euskal dantzak: emanaldien abisuak monitoreen bitartez jasoko dituzue. 

• Bertsolaritza. 

• Komikigintza. 

• Antzerkia. 

• Dantza modernoa. 

• Trikitia. 

• Panderoa. 
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Apartekoak 

1. Marrazki lehiaketa txikienentzat 
 

Trikuharri Kultur Elkarteak, Beloaga Bizirik eta Oiartzungo Udalak Herri baten erresistentzia jardunaldiak 

antolatu dituzte Oiartzunen. Era berean, txikien jakinmina pizteko, marrazki lehiaketa bat antolatu dute. 

Atxikita duzue informazio guztia eta lehiaketaren oinarriak.  

 

2. Euskararen aldeko manifestazioa bihar Donostian 
 

Euskara aurrera euskararen aldeko ekinbidea aurkeztu zuten apirilean Euskal Herriko hainbat euskaltzale 

ezagunek, Donostian. Bertan iragarri zuten manifestazioa egingo dutela bihar larunbata, maiatzak 

21, 17:30ean, Donostiako Antiguako tuneletik abiatuta. 

 

Mobilizazioan parte hartzera deitu dituzte “euskaldunak zein Euskal Herriaren etorkizuna euskaraz 

imajinatzen duten herritar guztiak”. Atxikita duzue informazio esku-orria.  
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