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Buletineko gaiak: 

1. Ikasturte amaierako ikasleen bertso saioa 

2. Ikastola Eguna: ginkanarako oharrak 

3. Xanistebanetako txosnako txandak 

4. Jantokiko informea 

• Eskolaz kanpoko ekintzen oharrak 

• Apartekoak 

 

 

 
Berri orokorrak 

1. Ikasturte amaierako ikasleen bertso saioa 
 

Ikasturte amaierako bertso saioa iritsi da. Haurtzaroko Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailako 

ikasleak, Bertso Eskolako gaztetxoak eta Elizaldeko Lehen Hezkuntzako 5 eta 6. mailatako 

ikasleak ariko dira bertsotan.  

 

Taldeka ikasturtean zehar landu dituzten bertso sorta eskainiko digute. Bertso saio hau irekia da, beraz 

denei bertso saio honetara etortzera animatzen zaituztegu: guraso, aiton-amon, lagun, izeba-

osaba…  

 

• Eguna: Ekainak 9, osteguna 

• LH5. mailakoen saioa: 16:45ean 

• LH6. mailakoen saioa: 17:45ean 

• Lekua: Madalensoro pilotalekua 

OHARRA: Ekintza hau dela eta, ekainaren 9an LH5. eta 6. mailako ikasleen eskolaz kanpoko ekintzak 

bertan behera geldituko dira. 

 

2. Haurtzaro Ikastolaren Eguna: ginkanarako oharrak 

Igandean, ikastola eguneko ospakizuna eguna izango dugu eta guztia prest edukitzeko kontuan har 

itzazue  mesedez ondorengo oharrak:  

 

1. Ohar garrantzitsuak: 

Arrazoiren batengatik, bereziki eguraldi txarragatik, ginkana bertan behera geldituko balitz sare 

sozialetan argitaratuko dugu albistea 07:15ean. Ordu horretan berririk ez badago, egingo dela 

ulertuko da. 
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OHAR BEREZIA: ginkanako irteerako eremua parte-hartzaileentzat izango denez, beste guztiei eremu 

horretan ez sartzea eskatzen dizuegu. 

2. Ginkanan parte hartuko duzuen ikasleentzat 

▪ Ekarri beharrekoak: bizikleta, kaskoa, uretan ibiltzeko arropa (neoprenoa baldin baduzue eka-

rri), sandaliak edo uretan ibiltzeko oinetakoak (oinetako zahar batzuk izan daitezke).  

▪ Eguzkia bada eguzkitako krema emanda etorri behar duzue. 

▪ Ginkana 08:00etan hasiko den arren, taldeak minuturo aterako dira. Ikasleei geletan adierazi 

diegu zein ordutan atera behar duten eta 5 minutu lehenago prest egon behar dute irteera le-

kuan. Ordua errespetatzea eskatzen zaizue. 

▪ Ikasleak jantoki aurreko eremuan elkartuko dira dagokien orduan, eta hor adieraziko diegu 

nondik atera behar duten.   

 

3. Ginkanan lanean parte hartuko duzuen gurasoentzat 

▪ Txaleko reflektante bat ekarri behar duzue. 

▪ Errekan lagunduko duzuen gurasoak (dagoeneko telefonoz adierazi zaizuen zein zareten) 

07:00etan ikastolako anfiteatroan elkartuko zarete. 

▪ Besteak 07:30ean ikastolako anfiteatroan elkartuko dira. 

▪ Elkartzean adieraziko dizuegu egin beharrekoa.  

Ikastola eguneko egitaraua Haurtzaro Ikastolaren webgunean duzue. 

 

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 parte-hartzea 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 
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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. Jantokiko erabiltzaileentzat oharra  
 

LHko eta DBHko jantokiko erabiltzaileek jantokiko informea eramango dute gaur.  

 

Eskolaz kanpoko ekintzen oharrak 

1. Eskolaz kanpoko ekintzen emanaldiak 

 

Ikastola egunaren bueltan egingo diren emanaldien eta gainerakoen berri ematen dizuegu jarraian: 

• Ekainak 4, larunbata: Haurtzaro Dantza Taldearen emanaldia, ikastolako frontoian, 18:00etan. 

• Ekainak 5, igandea IKASTOLA EGUNA: Bertsolari, trikitilari, pandero-jole, dantza modernoa, 

gimnasia erritmikoa eta gimnasia akrobatikoaren emanaldiak ikastolan, egunean zehar. 

• Ekainak 7, asteartea: 17:00etan robotikako ikasleek egindako lanen erakusketa azalpenekin, ikas-

tolako jantokian. 

• Ekainak 13, astelehena: 17:30ean Haurtzaro Ikastolako antzerki taldeko LH3 eta LH4.mailakoen 

emanaldia, Karaez kaleko lokalean. 

• Ekainak 14, asteartea: 17:30ean Haurtzaro Ikastolako antzerki taldeko LH6. mailako ikasleen 

emanaldia, Karaez kaleko lokalean. 

• Ekainak 15, asteazkena: 17:30ean Haurtzaro Ikastolako antzerki taldeko LH5. mailako ikasleen 

emanaldia, Karaez kaleko lokalean. 
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2. Oarsoaldea Bidasoaldea Igeriketa taldea 

 

Datorren ostegunean, ekainak 9, arratsaldeko 16:45ean, Haurtzaro Ikastolako jantokian 

Oarsoaldea Bidasoaldeko igeriketa taldeko arduradunak egongo dira, taldeari buruzko argibide eta 

xehetasunak emateko. 

 

LH3. mailatik aurrerako guraso eta ikasle guztiak gonbidatuta zaudete bertara. ANIMATU! 

 

3. Eskolaz kanpoko ekintzen izen-ematea 2022-2023 ikasturterako 

 

Erantsita doakizue datorren ikasturterako eskolaz kanpoko ekintzen eskaintza. 

Kontuan izan beharrekoak: 

• Izena emateak ez du bermatzen taldean egotea. 

• Izena emateak ez du bermatzen taldea sortuko denik, gutxieneko kopuruak behar izaten dira tal-

dea ateratzeko zenbait ekintzatan. 

• Kuoten inguruan: ekintza berriak ditugunez eta ez dakigunez zein izango den ikasleen kopurua, 

aurrerago zehaztuko dizkizuegu. 

• Ekintza batzuen ordutegiak behin-behinekoak dira. Beraz, kontuan izan aldaketak egon daitez-

keela. 

• Izena emateko epea: EKAINAK 24. 

• Zalantzak, proposamenak eta argibideak: estraeskolarrak@haurtzaro.ikastola.eus posta elektroni-

koan. 

• Izena emateko inprimakia ondorengo loturan duzue: https://forms.gle/kdamttoY34vm6i9Z6 

 

Apartekoak 

1. Komunikazio ez bortitzari buruzko ikastaroa: 6an 

 
Gipuzkoako Foru Aldundiak Oiartzungo Udalaren laguntzarekin antolatutako 

gurasoentzako Treba tailerretako azkena izango da datorren astelehenean, hilak 

6 (udaletxeko areto nagusian, 17:30ean). Oraingoan, Nerea Mendizabal 

hezitzailea komunikazio ez bortitzari buruz mintzatuko da. Haur eta nerabeen 

gurasoentzako saioa izango da. Parte hartzeko ez da izenik eman beharko. 

Informazio gehiago nahi duenak kirola@oiartzun.eus helbidera idatz dezake. 
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2. Ipuin kontaketa Bibliotekan 
 

Berdintasunari Konta eta Kanta saioa, 7 urtetik gorako 

haurrentzat, Haizea Loiraren eskutik. 

• Ekainak 7 asteartea 

• Bibliotekan, beheko solairuan 

• 17:30ean 

 

 

3. Oiartzun Kirol Elkartearen deialdia 
 

Oiartzun Kirol Elkarteko alebinen taldea datorren denboraldirako osatzeko deialdia. 

 

• 2011n jaiotako neska-mutilak: 

o Mutilak: Ekainak 13, 15, 17. 18:30ean. 

o Neskak:  

▪ Ekainak 20, 18:30ean.  

▪ Ekainak 24, 17:30ean. 

 

2010. urtean jaio eta iaz agertu ez zirenentzako ere bada deialdi hau: “Aurten jolastu nahi dutenak egun 

berdinetan azaltzea futbol zelaira”. 

 

4. Oiarperen esku pilota saio irekiak uztailean 
 

Uztailean doako esku pilota saio IREKIAK antolatuko ditu OIARPEk MADALENSORO pilotalekuan. 

Astearte eta ostegunetan 16:00etatik 18:00etara izango dira, benjamin, alebin eta infantil mailetan 

(2010ean, 2011n, 2012an eta 2013an jaiotakoak). 

 

Idazkaritzan atxikitako izen-emate orria beteta entregatu edo oiarpe.oiartzun@gmail.com helbidera 

beteta bidali ekainaren 17a baino lehen. 

 

Egun, ordutegi eta taldeen antolaketa zehatza datu guztiak izatean zehaztuko dute, eta jakinaraziko 

dizuete email edo WhatsApp bidez. 
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