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  Zenbakia: 31 Astea: 2021/05/07 

ESKOLAKO OHARRAK 

2021/2022 IKASTURTEA 

Hilabete eta erdi falta da 2020/2021 ikasturtea bukatzeko, hori dela eta, 2021/2022 ikasturtea prestatzen hasi 
behar dugu. Horregatik, garraio eta jangelako aurreikuspenak egiteko inkesta telematikoa zabaldu dugu. Bete 
ezazue, mesedez.  

 

 

JANGELA 

Ekainaren 2tik aurrera, goizeko jardunean bakarrik lan egingo dugu. Hori dela eta, ikasturtean zehar jangelan 
bazkaldu ohi duten hainbat ikaslek etxean bazkalduko dute beraien familiekin. Janaririk ez xahutzeko eta 
ahalik eta erabilpen egokiena egiteko, egun horietan jangelan bazkaldu beharrean etxean bazkaltzeko asmoa 
baldin badu, eskolan telefono bidez edo email bidez jakinarazi dezala, mesedez. Eskerrik asko. 

COVID19 

Gauden pandemia egoeran, ikasleen PCR frogen emaitza positiboa denean eskolako zuzendaritzari edo 
ikasleen tutoreei jakinaraztea eskatzen dizuegu, mesedez. Honela guk gure barne protokoloa ahalik eta 
azkarren martxan jar dezagun.  

 

 

LH5KO eta LH6KO GURASOENTZAT FORMAZIO SAIOA  

Hurrengo maiatzaren 10ean, astelehenean, arratsaldeko 16:45etan, eskolako jangelan “MUGIKORRAK, 
INTERNET ETA GAZTEAK” izeneko ikastaroa eskainiko dugu maila horietako gurasoentzat Guraso 
Elkartearen laguntzaz. Aste honetan gaia sakontzen aritu da formazioa eskaintzen duen pertsona LH5eko eta 
LH6ko ikasleekin. Bertaratzea eskertuko genizueke gaia oso interesgarria baita.  

APARKALEKUA         

Familia guztiei gogorarazi nahi dizuegu, eskolako aparkalekua 
eskolako langileek soilik erabili dezaketela. Familia batzuek 
oraindik errespetatzen ez dutenez, Udaltzainak jakinaren gainean 
jarriko ditugu modu desegokian erabiltzen den bakoitzean. 

 
Hezkuntzan 

murrizketarik ez! 

 



ERREFERENTE FEMINISTAK 

Creola Katherine Johnson (White Sulphur Springs, Virginia, 1918ko abuztuaren 26a - Newport News, 
Virginia, 2020ko otsailaren 24a) estatubatuar fisikari, zientzialari espazial eta matematikaria izan zen. 
NASAko langile bezala, bere mekanika orbitalaren kalkuluak, funtsezkoak izan ziren Estatu Batuetako lehen 
hegaldi espazial tripulatuen arrakastarako. NASAn eman zituen 35 urteetan, eskuzko kalkulu konplexuak 
menderatzearen ospea lortu zuen, eta ordenagailu erabileran aitzindari izan zen. Oinarrizkoa izan zen bere 
lana. Espazio agentziak "NASAren zientzialari gisa lan egiten duen lehen emakume afroamerikarren paper 
historikoa" azpimarratu zuen. 

 

 

 

ABARAXKA LUDOTEKA 

Datorren larunbatean, maiatzak 8an, pista jolasa antolatu dute Elizalde auzoan zehar. Arratsaldeko 16:30etan 
elkartuko dira ludotekan. COVID19a dela eta derrigorrezkoa da txanda hartzea 645005496 telefono 
zenbakian.  

 

 

 

Informazio gehiago: www.elizalde.eus y www.elizaldekogurasoelkartea.blogspot.com.es 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


