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2018ko irailaren 28an

3. zenbakia

Euskaraz Bizi!!!!!
Guraso-eskolak.
Aurten ere, udalaren laguntzaz, gurasoentzako euskara ikasteko klaseak martxan jarriko ditugu. Klaseak,
Etumeta Euskaltegian izango dira eta bertako AEK-ko irakasleek emango dituzte. Klaseek honelako
bereizgarriak izango dituzte:
 Astean 2 egunekoak izango dira.
 Egunean 2 ordukoak.
 Arratsaldez izango dira.
 100 orduko ikastaroa izango da urritik maiatzera.
 100 € ordainduko da ikastaroa.
 2-12 urteko haurren gurasoek izango dute lehentasuna.
 Urriaren 16an hasiko dira klaseak.
 Izena emateko azken eguna, urriaren 5a izango da.
 Mailaketa froga eguna: urriaren 10a, Euskaltegian izango da 14:30etik 16:30era.
 Klaseen % 80ra etorriz gero, matrikularen %100eko diru-laguntza emango du Udalak, ikasturte
amaieran (Beti ere, Udalaren diru-laguntza deialdiaren arabera).
Izen-emate orria guraso-bileretan edo idazkaritzan jaso dezakezue. Bete ondoren, ikastolako
Idazkaritzan edo Etumeta-AEK euskaltegian utzi behar duzue.

1.-Datorren astean eskola-ordutegi aldaketa.
Datorren astelehenean, urriak 1, eskola-ordutegia goiz eta arratsaldez hasiko da.

2.-Aniztasunari arreta.
Lerro hauen bidez dei egiten dizugu, urriaren 10ean arratsaldeko 17:00etan, eraikin gorrian (Gernika
Ibilbidea, 11) antolatu dugun bilerara etor zaitezen.
GAIA: Inklusioaren ildoaz ikasturtean zehar ikastolak jorratuko dituen ildo nagusien berri ematea eta
familien bizipenak eta iritziak jasotzea lantzen ari garen proiektuen lanabes izan daitezen.
Zuen bizi-esperientziak, itxaropenak eta ekarpenak jasotzea, ikastolarentzat ezinbestekoa da, ikastola
inklusiboa eraikitze bidean!; horregatik, biziki estimatuko genuke bileran zuen parte hartzea! Eskerrik asko!
Hator!!!!

3.-2018/19 ikasturteko Eusko Jaurlaritzako ikasketa-bekak.
2018/2019 ikasturterako beka eskatzeko epea urriaren19a bitarte irekita egongo da.
 2017/18 ikasturtean beka eskatu zuten familiek era telematikoan lor dezakete inprimakia osatuta.
Datuak baieztatu edo beharrezkoak diren aldaketak egin ostean, sinadura digitalarekin amaitu
dezakete eskaera edo, agiria inprimatu eta ikastetxera eraman eskaera hezkuntzara bideratzeko.
Beti ere ordua eskatu ondoren.

Eskaera berria egiteko aukera desberdinak daude:
1. Ikastolan bertan. Horretarako, aurretik hitzordua eskatu behar da idazkaritzan.
2. Era telematikoan. Guraso edo tutoreak http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus helbidean.
Inprimakia inprimatu eta sinatu ondoren, idazkaritzara eramango du ikastolak eskaera
baliozta dezan.
3. On-line etxetik. Aurreko aukerako pauso berdinak jarraituko dira, baina DNI elektronikoarekin

sinatuko da eta zuzenean Hezkuntzan jasoko dute eskaera.
Informazio guztia www.hezkuntza.net helbidean ikus dezakezue. Edozein zalantza argitzeko edo
argibide gehiagotarako idazkaritzara deitu.

4.-2018/19 ikasturteko Udarregiko beka-sistema (BERRIA!!!)
Udarregi Ikastolak, irakaskuntzaren finantzazioari laguntzeko asmoz, beka sistema propioa eskainiko die
urtero bere bazkideei. Artezkaritzak, 2018/19 ikasturterako ikastolak izango duen beka zenbatekoaren
poltsa 10.000 € izatea adostu du. Beka sistemaren baldintzak, aurkeztu beharreko dokumentazioa eta dirulaguntzaren zenbatekoaren inguruko xehetasunak idazkaritzan eta ikastolako webgunean jaso ahal izango
dira.
Helburua:
 Seme-alabak Udarregi Ikastolan matrikulatzeko laguntzea.
 Ordaintzeko oinarrizko arazoak dituzten ikastolako bazkideei laguntzea.
Diru-laguntza motak:
 Kuota murrizketa.
 Egoera berezitarako, kuoten %100 estalita egongo da.
Beka eskaera epea:
Urriaren19a bitarte.

5.-Zirimara.
Asteartean hasiko da Zirimara.
Egun horretan 16:30ean, ikastolatik atera bezain pronto, kiroldegiaren kanpoaldean geratuko gara.
Saioa 18:30ean bukatuko da eta seme/alabak toki berean jaso beharko dituzue.
Kalean jolasteko ere, arropa erosoa ekarri.
Urrian zehar gurasoei bilera batera deituko zaizue, Zirimara xehetasun gehiagorekin azaltzeko.

6.-Haurren Bertso-eskola berriz martxan.
Eskaintza LHko 2., 3. eta 4. mailako ikasleei zuzenduta dago.
Irakaslea: Markel Eizagirre bertsolaria
Noiz: Astean behin, ostegun edo ostirala aukeran (bi talde dira):13:30-14:30.
Urteko kuota: 65€
Izen-ematea: 608 768 539 (Josu)

7.-Antzerki-saioen hasiera.
Datorren astelehenean, urriak 1, hasiko dira antzerki-saioak.
Noiz: astelehenetan 13:30etik 14:30era
Non: Ikastola gorriko erdiko aretoan.
Harremanetarako zenbakia: 675712383 (Ixabel)
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1.-Zorriak HHn.
HHko ikasle batzuengan zorriak sumatu ditugu. Horregatik, ASTEBURU HONETAN, norberak bere semealabei ondo begiratzea eta egoera horretan ohikoak diren higiene neurriak hartzea eskatu nahi
dizuegu.
Arazo hau ezabatzen erraza egiten ez dela jakitun, mediku batekin alderatu ditugun zorrien aurka
egiteko jarraibide batzuk emango ditugu.
Zuen seme edo alabaren batek zorriak dituela ikusten baduzue:
1. Ondo begiratu familiako denei.
2. Zaindu arretaz bakoitzaren gorputz-garbitasunari dagokiona. Hala nola:
 Orrazien garbitasuna arretaz begiratu.
 Bakoitzak bere orrazi, eskuila, zinta, gantxo eta bestelako ile-apaingarriak izan eta erabiliko ditu.
3. Tratamendu berezia:
 Buruko larrua zorrien aurkako lozio batez igurtzi (KISE, ITAX,...) eta horrela eduki 6 edo 8 orduz
toalla batez estalita.
 Oihala kendu ondoren, hildako bartzak (arrautzak) orrazi fin batekin baino, eskuz banan bana
kentzea eraginkorragoa da.

Zazpi egun pasa ondoren tratamendua berriz egin aurrekoan bezalaxe.
NEURRI HORIEK ERAGINKORRAGOAK IZAN DAITEZEN SAIATU DENOK ASTEBUKAERA HONETAN
EGITEN TRATAMENDUA.

LH
1.-LH 1eko ikasleen irteera.
Datorren ostegunean, urriak 4, osteguna, eguraldiak laguntzen badu, San Estebanera egingo dute
irteera.

2.-Josketa-tailerra.
Hitz-Aho guraso-elkarteak, LH 1., 2. eta 3. mailako ikasleei zuzenduta, josketa-tailerra antolatu du.
NOIZ: urriaren 19tik azaroaren 30era
EGUNA ETA ORDUA: ostiraletan 16:30etik 18:00etara.
IZEN-EMATEA: irailaren 28tik urriaren 11ra hitzaho@udarregi.eus helbidera idatziz.
KUOTA: 20 euro.
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