
  INFORMAZIO ORRIA 

  Zenbakia: 13  Astea: 2017/12/01 

Edukiak: 

 Jostailu azoka 

 Jai egunak 

 Igeriketa 

 San Nikolas egunerako arauak 

 Bekak erreklamatzeko epea 

JOSTAILU AZOKA 

Urtero bezala, abenduaren 22an, eskolako azken egunean, feria  egunean, jostailu azoka 
antolatuko dugu. Bertan ateratzen den dirua Etiopiara bidaltzen dugu. Hau aurrera eraman ahal 
izateko, eskolako familien laguntza eskatzen dugu; alde batetik, zuen etxeetan dituzuen jostailuak 
eskolara ekartzeko, eta bestalde, jostailu azoka antolatzeko. Beraz, etxean dituzuen eta erabiltzen 
ez dituzuen jostailuak ekarri eskolara, guk hemen jasoko baititugu azoka eguna arte. Antolaketan 
parte hartu nahi izanez gero, deitu eskolara izena emateko: 943490193. Eskerrik asko. MESEDEZ, 
JOSTAILUAK GELATARA ERAMAN ETA GARBI EGON DAITEZELA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

JAI EGUNAK 

Lerro hauetatik gogorarazi nahi dizuegu, hurrengo asteazkenean, ostegunean eta ostiralean ez 
dugula eskolarik edukiko, jai egunak izango baitira. Astelehen eta asteartean ohiko ordutegia 
izango dugu.  

IGERIKETA 

Oarsoaldeko igeriketa taldeak, matrikulazio kanpaina ireki du. Izen eman nahi izanez gero edo 
informazio nahiko bazenute deitu telefono honetara: 610000803. Xabi Goya da arduraduna.  

SAN NIKOLAS EGUNERAKO ARAUAK 

Datorren asteartean, abenduak 5, San Nikolas bezpera dela eta, urtero bezala kantatzera aterako 
gara Haur Hezkuntza osoa eta Lehen Hezkuntzako 1 eta 2. maila. Gurekin kantatzera etorri 
zaitezten gonbidatzen zaituztegu eta dena behar bezala joan dadin honako gomendio hauek luzatu 
nahi dizkizuegu: umeak irakasleen ardurapean daudenez, taldearekin batera joan behar dute; 
kantatzerako garaian, ikasleen atzean kokatu, maindireak zabaltzeko nahikoa espazio utziz eta 
isiltasuna mantendu, momentu hori errespetatzea oso garrantzitsua da. Beti bezala, argazkiak 
blogean jarriko ditugu hurrengo egunetan. Hasiera 10:45etan izango da eskolako aterpean.  

BEKAK ERREKLAMATZEKO EPEAK 

Material eta jantokiko beken ebazpena zuen telefonoan jaso duzue. Erantzuna ezezkoa izan baldin 
bada, erreklamazioa egiteko epea abenduak 13a arte zabalik egongo da. Hau bideratu ahal 
izateko, Donostiako Hezkuntza Delegaziora hurbil zaitezkete edo 943022893 telefono zenbakira 
deitu.  
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murrizketarik ez! 

 



 

ABENDUAK 3, EUSKARAREN EGUNA 

 

 

Informazio gehiago: www.elizaldekogurasoelkartea.blogspot.com.es eta www. elizalde.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


