
  INFORMAZIO ORRIA 

  Zenbakia: 17  Astea: 2019/1/11 

MATRIKULAZIO EPEA  

Hurrengo urtarrilak 28an hasita, eta otsailak 8 bitarte, ostirala, 2019/2020 
ikasturterako ikasleak matrikulatzeko epea irekita egongo da. Informazio 
gehiago behar izanez gero deitu 943490193 telefono zenbakira eta 
Zuzendaritzan edozein kezka edo galdera argi dezakegu. BESTALDE 
GOGORATU, MATRIKULAZIO BILERAK, URTARRILAK 23 ETA 24AN 
IZANGO DIRELA 2 URTEKO ERAIKINEAN, 16:45ETAN. LEHENENGOA 
EUSKARAZ IZANGO DA, BIGARREZ BERRIZ, GAZTELERAZ.  

Azkenik, datorren urtarrilak 16an, arratsaldeko 17:30etan, DBHko Zuzendaritzak LH6. mailako 
familiei datorren ikasturterako azalpenak eskainiko dizkizuete mediatekan.  

EUSKOTREN TAPOIAK 

Euskotren garraio konpainiak plastikozko tapoiak eta boligrafoak 
biltzeko kanpaina bat hasi du. Honetarako  Easoko, Intxaurrondoko eta 
Irungo geltokietan, kaxa batzuk jarri dituzte. Ateratzen den dirua, 
gaixotasun neurodegeneratiboen inguruan ikerketa bultzatzeko erabiliko 
da.  

ESKERRAK GURASOEI 

Informazio orriaren bitartez, abenduko ekintzatan parte hartu 
duzuen guraso eta familiako kide guztiak eskertu nahi ditugu, 
laguntzeko eduki zenuten prestutasunagatik eta jarri zenuten 
arretagatik. Egun horietako batean, abenduak 21ean hain 
zuzen ere, eskolan feria ospatu genuen. Dakizuen bezala, 
bertan jasotako elikagaiak, Elikagai Bankuak jaso zituen eta 
behar gehien zutenei banatu zizkieten. Jasotako 350 kiloak, 
inolako dudarik gabe, eskertzekoak izan dira. Hala nola, bigarren eskuko jostailu azokan jasotako 
1022 euroak, Etiopiako Bushulo herrira bidali ditugu. ESKERRIK ASKO.  

JANGELAKO EMAILA 

Hemendik aurrera, jangelako erabiltzaileek, jangela@elizalde.eus helbide 

elektronikoa erabili dezakezue beharrezko den informazio eta abisuak 

helarazteko.  

IPUIN KONTAKETA 

Hurrengo urtarrilak 16an, arratsaldeko 17:00etatik aurrera, Lur Korta ipuin 
kontaketan arituko da Manuel Lekuona bibliotekan. 4 urtetik gorako umeentzat 
izango da. Puntualtasuna eskatzen da, bai eta azaltzen den adinarekiko 
errespetua ere.  

 

 

SAHARARAKO LAGUNTZA 

Azken urteetako egoera ekonomikoak, Saharako errefuxiatuen laguntza asko 
gutxitu du. Hori dela eta, anemia eta malnutrizio kasu asko agertu dira. 
Horregatik, urtarrilak 14tik 25a bitartean, ondorengo elikagaiak eta materiala 
jasoko ditugu atezainaren sarreran dauden kaxatan: arroza, pasta, babarrunak, 
garbantzoak, dilistak, atuna, sardinak, azukrea eta konpresak. El Watan izango 
da hau kudeatuko duen agentea.  

 
Hezkuntzan 

murrizketarik ez! 
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Informazio gehiago: www.elizaldekogurasoelkartea.blogspot.com.es eta www. elizalde.eus 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


