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ESKOLAKO OHARRAK 

ORDUTEGIA 

Dakizuen bezala, COVID19ak egoera oso bereziak sortarazi ditu. Egoera hauei ahalik eta irtenbiderik 
egokienak aurkitzen saiatu gara; horietako bat, ikasleak, eguraldiak ahalbideratzen duenetan behintzat, 
eskola eraikinetik ateratzea da. Askotan, bazkaldu ondorengo saioak aprobetxatzen saiatzen gara eta 
eskolako patioan ekintza ezberdinak egiten ditugu 16:15ak arte. Hainbatetan, gurasoak, arratsaldeko 
16:00etarako eskola eremuan sartzen dira. Honek ikasleak urduritu eta eskolako ohiko funtzionamendua 
zailtzen du. Hori dela eta, 16:15etatik aurrera sartzea eskatzen dizuegu. Eskerrik asko 

PLASTIKORIK GABEKO  ASTEA 

Gure eskola, elkarbizitza eta ekologiaren inguruan egiten dugun lanagatik, eskola jasangarria da. Ildo 
honetan, datorren azaroak 21etik azaroak 29ra egingo den Hondakinak Prebenitzeko Europako Astean parte 
hartuko dugu. ikus dezakezuen mapan gure eskola agertzen da: https://ewwr.eu/actions/colegio-sin-plasticos-13/. 
Ondorengo loturan Hemendik ahalik eta plastikorik gutxien erabiltzera gonbidatzen zaituztegu. Eskerrik asko.   

 

 

EUSKARALDIA 

Azaroaren 20tik abenduaren 4ra Euskaraldiaren 
bigarren edizioa izango da. Milaka belarriprest eta 
ahobizik, 15 egunez, eguneroko hizkuntza-ohiturak 
aldatzeko ariketa soziala egingo dugu. Zeuk ere 
euskaraz gehiago, gehiagorekin eta gehiagotan egin 
nahi baduzu, 16 urte edo gehiago badituzu, eta 
euskara ulertzen baduzu, eman ezazu izena 
http://izenematea.euskaraldia.eus/helbidean. Animatu 
zaitezte!!! 
Bestalde, Oiartzungo euskaraldiko batzordetik beste 
erronka bat proposatu nahi dizuegu, HIKALDIA. Parte 
hartzen duenak “H” bat gehituko dio bere txapari eta 
“hikaz” aritzeko gogoa adieraziko du. Berdin da ahobizi 
edo belarriprest izan. Hika entzuteko edota hitz egiteko 
gogoa badun/k animatu hadi!! Informazio gehiago nahi 
baduzue idatzi oiartzun@euskaraldia.eushelbidera. 

 

 

 

 
Hezkuntzan 

murrizketarik ez! 

 

https://ewwr.eu/actions/colegio-sin-plasticos-13/
http://izenematea.euskaraldia.eus/helbidean


ESKOLAKO EMAIL KORPORATIBO FAMILIARRAK 

Eskolako digitalizazio prozesuan aurrera goaz, horregatik eskolako familia 
bakoitzarentzat eskolako helbide elektronikoa sortu dugu. Zuen seme-alabek, 
eskolako helbide elektronikoa jasoko dute. Komunikazio kanal ofizial gisa 
erabiliko dugu eta eskolako informazio guztia eta irakasleekin harremana 
aipaturiko bide honetatik egiteko aukera izango du eskola komunitate osoak. 
Familia bakoitzaren helbide elektronikoa ahalik eta azkarren aktibatu eta 
pasahitza aldatzea eskatzen dizuegu, mesedez. Helbide elektronikoa martxan 
jartzeko, gmail.com orriaren bidez egin behar da.  

 

COVID 19 

Lerro hauetatik gogorarazi nahi dizuegu, Hezkuntza Sailak urriak 2an publiko egin zuen dokumentuan zer 
jasotzen den: “ez  dute  ikastetxera  joan  behar  COVID-19rekin  bateragarriak  diren  sintomak dituzten 
pertsonek, ikasle, irakasle zein bestelako langileak izan, ez eta COVID-19ren diagnostikoa jaso ondoren 
isolatuta daudenek edo etxeko berrogeialdian daudenek  ere,  COVID-19rekin  bateragarriak  diren  sintomak  
dituen  pertsona batekin harreman estua izateagatik.” Denon artean eskola babes dezagun.  

Bestalde, gogorarazi nahi dizuegu, eguerdian etxean bazkaltzen duten ikasleentzat, eskola eremuko 
arratsaldeetako sarrera, ahal den neurrian 14:40etan izan behar duela, egoera ahalik eta ongien eutsi eta 
kudeatu ahal izateko.  

Jakinarazi nahi dugu, konfinatzen diren Lehen Hezkuntzako ikasleek, aukera izango dutela, beharra izanez 
gero, eskolako ordenagailu bat eramateko. Honetarako, Zuzendaritzarekin harremanetan jarri eta bertan 
jasota geratuko den orria bete beharko da.  

Azkenik, beste herri batetik, inork (aita, ama, aiton, amona, zaintzaile,…) gure eskolara etortzeko baimena 
beharko balu, eskolako Zuzendaritzan eska dezala. Orri hau egoki betetzeko, izen, abizen eta NAN zenbakia 
beharrezkoak dira.  

GURASO ELKARTEAREN OHARRAK 

Bizi dugun egoera dela eta, aurten 29 urtetan lehenengo aldiz ezin izan dugu Euskal Eskola Publikoaren Jaia 
Euskal Herriko txoko batean ospatu. Dena den eskola publikoaren aldeko material salmenta on line 
eskuragarri daukazuela gogorarazi nahi dizuegu.  

Abenduaren 15a baino lehenago Jaiaren webgunean egiten diren eskariek doako bidalketa gastuak izango 
dituzte. Katalogoan salgai dauden produktu guztiak aurkituko dituzue, baita bakoitzaren ezaugarriak eta 
neurriak ere. Hazitik gora! katalogoa. Informazio gehiago: www.euskaleskolapublikoarenjaia.eus/es/tienda-
online. Edozein duda izanez gero idatzi: jaia@ehige.eus.0. 

 

 

 

 

 

www.elizaldekogurasoelkartea.blogspot.com.es eta www.elizalde.eus 
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