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Buletineko gaiak: 

1. Ikastola Eguna: eskerrik asko!  

2. Ikasleen jardunaldi murriztua 

3. 2022-2023 ikasturteko egutegia 

4. Guraso Ordezkarien bilera: ekainak 13 

5. Prosa eta Poesia lehiaketako liburuxka 

6. ‘Txinpart!’ aldizkariaren 77. zenbakia 

7. Malen Etxebesteren argitalpena 

8. ‘Ikastola’ aldizkariaren 249. zenbakia 

• Eskolaz kanpoko ekintzen oharrak 

• Apartekoak 

 

 

 
Berri orokorrak 

1. Ikastola Egunean parte hartzeagatik ESKERRIK ASKO! 

Joan den asteburuan ospatu genuen Ikastola Eguna oso arrakastatsua izan zen bertan parte hartu 

zenuten guztiei esker. Buletin honen bitartez eskerrak eman nahi dizkizuegu: 

✓ Antolaketa lanetan parte hartu zenutenei: ikasleei, langileei eta gurasoei. 

✓ Eskolaz Kanpoko Ekintzetako emanaldietan parte hartu zenuten ikasle guztiei, ikasturtean egindako 

lana modu bikainean eskaini zenutelako. Nola ez, ikasle horiekin lanean aritutako monitoreei ere 

eskerrik asko. Zorionak guztiei! 

✓ Ikastola Egunean parte hartu zenuten familia guztiei ere eskerrik asko. 

Guztion artean giro aparta lortu genuen. ESKERRIK ASKO! 

 

2. Ekainaren 13tik aurrera, ikasleak goizez  

Datorren astelehenetik aurrera, ekainaren 13 eta 21a bitartean, ikasleek goizez bakarrik izango 

dituzte eskolak. Hainbat gogorarazpen HH eta LHko ikasleentzat: 

 

• Jantokian gelditzen diren ikasleen ordutegia 14:30ean bukatzen da. 

• 3 urteko ikasleek egun erdiko ordutegia duten egunetan ez dute siestarik egingo. 

• 14:30ean autobus zerbitzua izango da. Ibilbidea 12:00etako autobusaren berdina izango da, eta 

geltoki bakoitzeko ordutegia 12:00etako autobusaren ordutegiarekin kalkula dezakezue. Ordute-

gia Funtzionamendu Orokorreko liburuxkan aurkiko duzue. 
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3. 2022-2023 ikasturteko egutegia  

Hemen duzue 2022-23 ikasturteko ikasleen egutegia: 

 

4. 2021-22 eta 2022-23 ikasturtetako Guraso Ordezkarien bilera  
Guraso ordezkarien bilera egingo dugu ekainaren 13an, astelehenean, 17:00etan, jantokiko goiko 

solairuan. 

 

2021-2022ko ikasturtean ordezkari izandakoak eta 2022-2023rako jada aukeratuak izan 

diren ordezkariak ere etortzea gustatuko litzaiguke. 

 

Saioaren antolaketarako komenigarria da zenbatek parte hartuko duzuen jakitea. Horretarako izena eman 

hemen mesedez: https://forms.gle/5hrQXXVzzsh7CkoB8. 
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5. Prosa eta Poesia lehiaketako liburuxka banatuko dugu 

XXXIV. XABIER LETE Prosa eta Poesia Lehiaketako liburuxka banatuko dugu ikastolan datozen 

egunotan. LH1. mailatik DBH4. mailara arteko ikasleen eskutik jasoko duzue etxean. 

 

6. Txinpart! 77. zenbakia 

Atera dugu Txinpart! Haurtzaroko aldizkariaren 77. zenbakia. Haurtzaro Ikastolako webgunean 

eskura duzue: https://haurtzaroikastola.eus/txinpart/.  

 

Gozatu!  

 

7. Malen Etxebeste Lekuona DBH4ko ikaslearen argitalpena: 

Zergatik nago mundu honetan?  
 

Malenek hamaika urte zituenean idatzitako 

poema eta ipuin filosofikoa liburu batean bildu 

eta argitaratu ditu 1545 argitaletxeak, eta 

garai hartan bere taldekideekin batera 

inauguratutako Hipatiaren Lorategiaren 

prozesuko dokumentuak ere topatuko dituzu 

bertan.    

 

Bereziki haurrei zuzenduta dago material hau, baina gazteek eta helduek erabiltzeko ere interesgarria da, 

bertan planteatzen diren gai eta galdera filosofikoek ez baitute adinik. Haurrekin eta gaztetxoekin 

erabiltzeko edo norberak etxean irakurtzeko, ikastolako ikasle batek idatzitako eta ilustratutako liburua 

lortzeko aukera paregabea da hau. 

 

Zure alea eskuratu nahi baduzu, argitaletxearen web orriaren bidez egin dezakezu eskaera (10€) eta 

ikastolako idazkaritzan izango duzu hartzeko prest. Edozein zalantzarekin, idatzi lasai: 

harremanak@1545.eus.  

 

8. Ikastola aldizkariaren 249. zenbakia 

Zuen seme-alaben eskutik, gaur jasoko duzue etxean Ikastola aldizkariaren 249. zenbakia.  
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Eskolaz kanpoko ekintzen oharrak 

 

1. Eskolaz kanpoko ekintzen emanaldiak 

Hurrengo egunetako antzerki emanaldien ematen dizuegu jarraian. ADI! Aldaketa: saio guztiak 

17:00etan izango dira: 

• Ekainak 13, astelehena: 17:00etan Haurtzaro Ikastolako antzerki taldeko LH3 eta 

LH4.mailakoen emanaldia, Karaez kaleko lokalean. 

• Ekainak 14, asteartea: 17:00etan Haurtzaro Ikastolako antzerki taldeko LH6. mailako ikasleen 

emanaldia, Karaez kaleko lokalean. 

• Ekainak 15, asteazkena: 17:00etan Haurtzaro Ikastolako antzerki taldeko LH5. mailako ikasleen 

emanaldia, Karaez kaleko lokalean. 

 

2. Oarsoaldea Bidasoaldea Igeriketa taldera animatzeko deia 

Oarsoaldea Bidasoa XXI taldean parte hartzeko deia egin dute klubeko kideek: “Bai gurasoei baita seme-

alabei ere. Uretan murgiltzea gustuko baduzue, mundu liluragarri hau probatzera animatzen zaituztegu, 

seguru ez zaretela damutuko”. 

 

Informazio gehiago:  

• Bulegoa: 943 630 211 

• Javier Iguiñiz: 686 483 974 

 

 

Apartekoak 

 

1. Udalekuetako bilera: ekainak 17, ostirala 
Oiartzungo Udaleku Irekietako bilera ekainaren 17an, ostirala, 17:00tan izango da udaletxeko 

pleno aretoan. 
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