2020ko irailaren 11n

2. zenbakia

1.- Ikastolako zerbitzuak eta prezioak
Ikasturte honetako ikastolako eta zerbitzuetako kuotak jarraian
adierazten dizkizuegu. Horien kobrantza hilaren 16an egingo da.
* Kooperatibako kuota osagarria eta elkartasun-kutxa.
2020/21 ikasturtean Kooperatibako kuota osagarria hileko eta
ikasleko 38,00€ izango da. Elkartasun-kutxa, 4,10€ hileko eta
familiako. Kuota horiek 12 hilabetez (iraila-abuztua) kobratzen dira.
* Liburu digitalak DBH.
DBH 3 eta 4. Mailako ikasleek bi irakasgai (Euskara eta Gizarte) digitalki egiten dute,
liburu digitalak erabiliz. Bere kostua 45,10€ izango da.
DBH1. Mailan ere Frantsesa digitalki egingo dute eta bere kostua 18,25 € izango da.
* Ikasle-asegurua.
Ikaslearen istripu-aseguruaren urteko prezioa 11,90 eurokoa izango da. Ikasturte
honetan, zerbitzu mediku guztiak zentro kontzertatura joanez emango dira, ez da
medikua etorriko ikastolara.
*Garraioa.
Garraio-zerbitzuaren hileko kuota 50,00 eurokoa (12 hilabetez) izango da.
Kontuan hartu, kuota erabiltzaile kopuruaren arabera kalkulatzen dela eta erabiltzaile
kopurua aldatuko balitz, kuotak ere gorabehera jasango lukeela.
*Iraileko arratsaldeetako zaintza.
Irailean, eskolak goizez diren egunetan, 14:30etik 16:30era zaintza eskaintzen da.
Zerbitzuaren kostua 38,00 eurokoa da.
*Goizeko zaintza.
Goizeko 8:00etatik 9:00etara da zerbitzua. Arduradunak Idoia Encinas, Iban Maritxalar
eta Maribi Zuaspi izango dira. Kuota 17,00 euro hileko izango da 10 hilabetez.
*Jangela.
Jangelako kuota, bazkaldar-kopurua eta jangelaren erabileraren arabera kalkulatzen
denez, izen-emate epea bukatu ondoren, irailak 15, kalkulatuko da eta jakinaraziko
zaizue buletin bidez. Norbaitek oraindik interesa balu izena emateko, klikatu hemen.

2.- 2020/21 ikasturteko eskola-kirola
2020/21 ikasturteko Eskola-kiroleko informazioa emateko
asmoz, irailaren 14an, astelehena, bilerak egongo dira
ikastolako jangelan.

LH1etik LH4ra bitarteko gurasoentzat 17:00etan

LH5eko eta LH6ko gurasoentzat 18:00etan

DBH1eko eta DBH2ko gurasoentzat 19:00etan
Oharra: joan den ikasturtean LH5ean futbol/eskubaloia egin zutenen kamisetak
bilerara eraman mesedez.
IZEN-EMATEA:
Irailaren 15etik 22ra bete beharko da galdetegia. Mesedez, klikatu hemen.
BALDINTZA:
Kiroldegiko bazkide izatea derrigorrezkoa da udal kirol-instalakuntzen erabilera egiten
den kiroletan izena emateko.
KUOTAK:
Rural kutxa: IBAN ES45 3008 0259 1121 8354 1214
Ordainagiria eskolakirola@udarregi.eus helbidera bidali behar da. Ordainketa honako
ekintzetan izena ematen dutenek egingo dute: Zirimara, esku-pilota, atletismoa,
futbola-eskubaloia (LH5 eta LH6), futbola eta eskubaloia (DBH1 eta DBH2)
KIROL AUKERAK
-Zirimara:
Saioak: LH1 eta LH2: asteartea 16:30-18:30
LH3 eta LH4: osteguna 16:30-18:30
LH5 eta LH6: osteguna 16:30-18:30
Kuota: 120,00 € izen-ematearekin batera
-Euskal Dantzak: Usurbilgo Dantza taldeak kudeatzen du.
Saioak: LH1 eta LH2 astelehenetan 16:45-17:45 (1.taldea) 18:00-19:00 (2.taldea)
LH3 eta LH4 ostiraletan 16:45-17:45 (1.taldea) 18:00-19:00 (2.taldea)
LH5 eta LH6: asteazkenetan 16:45-17:45 (1.taldea) eta 18:00-19:00 (2.taldea)
Informazioa: irailaren 16an eta 17an 18:00etatik 19:00etara kiroldegiko entsegulekuetan egongo dira informazioa emateko. orbeldi.udt@gmail.com
-Esku-Pilota: Usurbilgo Pilota elkarteak kudeatzen du.
Saioak: LH1: ostirala 17:30-19:00
LH2: asteazkena16:30-17:30 eta ostirala 18:30-19:30
LH3: astelehena 17:30-18:30 eta ostirala 16:30-17:30
LH4: astelehena 16:30-17:30 eta asteazkena 17:30-18:30
LH5: astelehena eta asteazkena 18:30-19:30
LH6: asteartea eta osteguna 18:30-19:30
DBH1eta 2: astelehen, astearte eta asteazkena 19:30-20:30
Kuota: izen-ematearekin batera 120,00 €
-Gimnasia Erritmikoa: Tximeleta gimnasia erritmikoko taldeak eramaten du.
Izen-ematea: Telf: 943116342 edo info@tximeleta.eus
Saioak: LH1 eta LH2: astelehena eta asteazkena 17:00-18:00
LH3 eta LH4: asteartea16:45-18:45.

LH5 eta LH6: osteguna 16:45-18:45
DBH1 eta DBH2: ostirala 15:30-17:30
-Hip–Hop: LH 3tik DBH 2ra: ostirala 18:00-19:00
-Balleta: ostirala 16:45-17:45
-Judo: Usurbilgo Judo elkarteak kudeatzen du.
Saioak: LH1 eta LH2: astelehenetan eta asteazkenetan 17:00-18:00.
LH3, LH4 eta LH5: astelehenetan eta asteazkenetan 18:20-19:20
LH6, DBH1 eta DBH2: astelehenetan eta asteazkenetan 19:20-20:20 eta
ostirala 18:15-19:15
Informazioa: irailean zehar astelehenetan eta asteazkenetan 17:30-18:30 bitarte
Oiardo kiroldegiko aldapako sarreran.
-Atletismoa LH 3tik DBH 2ra:
Saioak: asteartetan 17:00-18:00 Udarregi ikastolako patioan.
Kuota: izen-ematearekin batera 150€
-Futbol/eskubaloia (ikasturte erdia kirol bakoitza):
LH5 eta LH6: Futbola 8: astelehenetan 17:00-19:00 Harane futbol-zelaian.
Eskubaloia: astelehenetan 16:30-18:30 Oiardo kiroldegian.
Kuota: izen-ematearekin batera 120,00€
-Futbola DBH1 eta DBH2:
Saioak: asteazkena 16:30-18:00 eta ostirala 16:00-17:00
Kuota: izen ematearekin batera 120,00€
-Eskubaloia DBH 1 neskak:
Saioak: asteazkena eta ostirala 17:30-18:30
Kuota: izen-ematearekin batera 120,00€
-Eskubaloia DBH2 neskak:
Saioak: asteazkena eta ostirala 16:30-17:30
Kuota: izen ematearekin batera 120,00€
-Eskubaloia DBH 1 eta DBH 2 mutilak:
Saioak: asteazkena eta ostirala 17:30-18:30
Kuota: izen ematearekin batera 120,00€
-Txirrindularitza: LH 5etik DBH 2ra
Izen-ematea: 688677502 (Xabier)
-Joko garbi: LH5 etik DBH 2ra
Saioak: ostirala 18:00-19:00
Izen-ematea: 682680997 (Mikel)

4.- kilometroak 2020
Aurten, Kilometroak jaia ospatzea Zubimusu ikastolari
dagokio eta urriaren 4an ospatuko da. Aurreko
urteetako Kilometroak antolakuntzak egin ohi duen
bezala, arropa salmenta egiten ari dira eta onlinedenda jarri dute. Oso arropa polita eskaintzen da
bertan. Animatu erostera!

Bestalde, irailaren 25ean, Tanta txartel bat banatuko zaio familia bakoitzeko ikasle
zaharrenari. Txartela erosten duenak 60.000 €-ko zozketan parte hartuko du eta
bakoitzak 5 € balio du.
Norbaitek
txartel
gehiago
nahiko balu edo ez balu batere
jaso nahiko, mesedez, irailaren
17a
baino
lehen
usurbil@ikastola.eus helbidera
mezua
idatzi.
Kobrantza
errezibo bidez egingo da
irailaren 18an.

OHARRAK ETAPAKA

LEHEN HEZKUNTZA
1.- Musukoak
LHko ikasleek ordezko musuko bat izan beharko dute gelan.

DBH
1.- Musukoak
DBHko ikasleek ordezko musuko bat izan beharko dute gelan.

