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JOSTAILU AZOKA SOLIDARIOA 

Urtero bezala, abenduaren 22an, eskolako azken egunean, feria  egunean, jostailu azoka 
solidarioa antolatuko dugu. Bertan ateratzen den dirua Etiopiara, Bushulo herrira bidaltzen dugu. 
Eguneroko bizitzan behar dituzten azpiegiturak hobetzen lagun dezakegu. 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.  

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.  

ESKERRAK GURASOEI 

Informazio orriaren bitartez, San Nikolasen parte hartu zuten guraso eta familiako kide guztiak 
eskertu nahi ditugu, laguntzeko eduki zenuten prestutasunagatik eta jarri zenuten arretagatik. 
Eskolako ateak beti izango dituzue zabalik. 

ABENDUAK 22 

Abenduak 22an, eskola komunitate osoa baserritar jantziarekin etorriko da, neguko feria ospatuko 
baitugu. Goizez bakarrik arituko gara eskolan, 09:00etatik 13:00a arte etxean bazkaltzen 
dutenen kasuan, eta 15:00ak arte eskolako jantokian bazkaltzen dutenen kasuan. Gogorarazi 
bestalde, gurasoren batek umea lehenago eramanez gero, tutoreari jakinarazi behar zaiola.  

Goizeko 10:00etatik aurrera eskolako ateak irekiak egongo dira familientzat eta 
feriari hasiera emango diogu. Musikaz, gaztainez, taloez, txistorraz, animaliez, 
euskal dantzaz eta beste hainbat ekintzez gozatzeko aukera izango duzue. 
Gogoratu apaintzeko ekartzen dituzuen barazkiak, Elikagai Bankura joango 
direla behar gehien duten familiei laguntzeko. Elikagai hauek saskiren batean 
ekarriz gero, idatzi saskiari izena, gal ez dadin. Familiak gonbidatuta zaudete 
egunaz gozatzera. Gogoratu, egun honetan taloak prestatzeko guraso 
bolondresak beharko direla. Izen emateko deitu eskolara edo Guraso Elkartera zuzendu.  

 

ALERGIAK 

Gogoratu zuen seme-alabak ez diren ikasleei, ezin zaiela janaririk eman. Ikasleek 
dituzten alergien ondorioek sor ditzaketen arriskuak ekidin behar baititugu.  

 

 

 
Hezkuntzan 

murrizketarik ez! 

 



JANGELA 

Abenduaren 22a eskolako azken eguna izango da. Egun horretan feria ospatu eta goizez bakarrik 
arituko gara eskolan. Arratsaldez saiorik ez dagoenez, guraso askok seme-alabak jantokian utzi 
beharrean etxera eramaten dituzue bazkaltzera. Hori dela eta, aurreko urteetan bezala, egun 
horretarako bazkaltiar kopuru zehatza behar dugu, janaririk alperrik xahutu ez dadin. Orrialde hau 
JANGELAKO ERABILTZAILE GUZTIEK EMAN BEHAR DIOTE BERE TUTOREARI DATORREN 
ASTELEHENEAN.   

Ikaslearen izena Maila Etxean Jantokian 

    

    

ABENDUAK 24A 

Urtero bezala, abenduaren 24ean, abestera aterako gara Elizalde auzoan zehar, goizeko 
11:00etatik aurrera. Inguruko leku ezberdinetan geratu eta gabon kantak abestuko ditugu. Gure 
ahotsa ongi entzun dadin, ikasleekin batera kantatzera gonbidatzen zaituztegu. 

MEDIATEKA 

Guraso Elkarteak ondorengo oharra zabaldu nahi du: 

Kaixo lagunok! 
Hurrengo azteazkenean, abenduak 20an ,  Udazkena-Herbarioari dagokion azkeneko tailerra 
egingo dugu. Honetarako, azala egiten ikasiko dugu eta nahi duenak aurreko tailerretan egindako 
herbarioari jarri diezaioke eta ez daukanak, aurrerantzean egin dezakeen beste edozein liburuari 
jarri diezaioke ikasitakoa. Animatu eta etorri familia! Ederki pasako dugu eta, beti bezala! 

GURASO ELKARTEKO BILERA 

Hurrengo asteartean, abenduak 19, arratsaldeko 16:45etan, DBHko liburutegian, bilera izango du 
Guraso Elkarteak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABENDUAK 3, EUSKARAREN EGUNA 

Zuen seme edo alabak lagunekin euskaraz egitera animatu, eta egiten duenean positiboki 
baloratu. 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


