
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

IKASTOLEN TXOKOA 

 Seaskako egutegia: Urtero bezala, SEASKA ikastolen federazioak 

bere egutegiak argitaratu ditu, Lapurdi, Baxe Nafarroa eta 

Xiberoko ikastolak laguntzeko. Prezioa 4 eurokoa da. 

 

 

ARTEZKARITZAREN OHARRA 

Kaixo Familia: 

Pasa den azaroaren 24an, Udarregi Ikastolako Bazkideen 

Urteko Batzarra egin genuen. Azken urte hauetan familien 

presentzia gero eta murritzagoa izateak (3 guraso agertu 

ziren) gugan kezka sortu du. 

Ikastolako gaiak jorratzeko espazio eta une desberdinak 

daude, eta Batzarra gai horiek partekatzeko eta erabakiak 

hartzeko gune garrantzitsua da. Beraz, hurrengo ikasturteari 

begira eta zuen presentzia bultzatu nahian galdetegi hau prestatu dugu. Abenduaren 22a 

izango da betetzeko azken eguna. 

Zuen erantzunen zain geratzen gara. 

Mila esker eta ondo izan. 

Udarregi Ikastolako Artezkaritza 

 

 

Neguko oporrak 

Abenduaren 22an, osteguna, eguerdiko 12:30ean HH (3-6), LH eta 

DBHko ikasleek neguko oporrak hasiko dituzte; Haur Eskolakoek, 

aldiz, abenduaren 23an, eta horiek urtarrilaren 8ra arte iraungo dute.  

 

 

Baserritarrez jantzita 

Datorren ostegunean, abenduak 22, HHko(3-6), LHko eta DBHko 

ikasleek baserritarrez jantzita etorri behar dute ikastolara. 

 

2022ko abenduaren 16an  15. zenbakia 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYrskGHWNKBwUedmGm13QPFWnE24b4CUy6bGc5cy-p40DOQA/viewform


DBH 4ko ikasleen gozogintza postua 

Datorren igandean, hilak 18, DBH 4ko ikasleak San Tomas azokan egongo 

dira gozogintza postu batekin. Bertan lortutako dirua ikasturte amaierako 

bidaia ordaintzeko izango da. 

Era berean, zozketa bat atera dute: bi lagunentzako bazkari edo afaria 

Patri jatetxean. Zenbaki saridunak 2023ko urtarrilaren 20ko ONCEren kupoi 

sarituaren azken 4 zifrekin bat etorri beharko du. Sarituak ikastolara deitu 

dezala. Zorte on! 

Appa hi!, hitanoa praktikatzeko aplikazio berria 

Bost astetan hika hitz egin ahal izateko balio duen Appa Hi! Aplikazioa 

sortu dute Badihardugu euskara elkarteak eta CodeSyntaxek, 

Gipuzkoako Aldundiaren babesarekin. 

Aplikazio honi buruzko informazio guztia, eta telefono edo tabletetara 

jaisteko moduak haien weborrian dituzue: appahi.eus  

 

 

 

 

 

 

 

Zorriak  

HH 5eko ikasle batzuengan zorriak sumatu ditugu. 

Norberak bere seme/alabarekin egoera horretan ohikoak diren 

higiene neurriak hartzea eskatu nahi dizuegu.  

NEURRI HORIEK ERAGINKORRAGOAK IZAN DAITEZEN SAIATU DENOK 

ASTEBURU HONETAN EGITEN TRATAMENDUA. 

 

 

Neguko festa 

Datorren abenduaren 22an, ostegun eguerdian, oporrak 

hartuko ditugu.  

Egun horretan, txistorra jango dugu. Aurten DBHko ikasleek 

prestatuko dizkigute ogitartekoak, eta dirua beraiek egingo 

duten ikasturte bukaerako bidaiarako izango da. Beraz, haur 

bakoitzak ABENDUAREN 22rako 1,5 euro ekarri beharko ditu. 

Ondoren, 11:45tan, Bordatxo pareko Olentzerori abestuko diogu. Bukatzean ikastolara 

itzuliko gara. Beraz, haurrak betiko lekuan eta orduan jaso behar dituzue. 

Kontuan  izan baserritarrez jantzita etorri behar dutela. 

HAUR HEZKUNTZA  

https://www.ulibarri.euskadi.eus/es/detalle?p_p_id=KAIOAContenido_WAR_w24p007ContenidoWARportlet&_KAIOAContenido_WAR_w24p007ContenidoWARportlet_idArticulo=5522564&_KAIOAContenido_WAR_w24p007ContenidoWARportlet_idPlantilla=3709899
https://drive.google.com/file/d/1CxvUPUnw0nDrrI8odPgtaSG8kFTqUdUw/view?usp=sharing
https://appahi.eus/


Olentzero eta Mari Domingiren bisita Haur Eskolara 

Datorren ostiralean, abenduak 23, goizeko 10:00ak aldera Olentzero eta 

Mari Domingi Haur Eskolara etorriko dira. 

2-3 urteko haurren geletara joango dira. 

Haurren erosotasunerako, EZ ekarri baserritarrez jantzita, lepoko zapia 

jantzita baizik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LH 1eko familiei zuzendutako oharra 

Abenduko erreziboarekin batera optometristak 1. mailako ikasleei egindako 

frogak direla eta, 14 euro kobratuko zaizkizuela gogorarazten dizuegu. 

 

 

LH 2ko familientzat oharra 

Ikasturte amaieran Oriora egin behar dugun lotarako irteerako lehenengo 

zatiaren kobrantza abenduaren 23an egingo dela jakinarazten dugu. 20 

euro izango dira.  

 

 

Abenduak 22  

LHko ikasle-irakasleok, abenduaren 22an goizeko 9:30ean kalez-

kale abestera aterako gara. Ondoren ikastolan txistorra goxoa 

jango dugu. 

 

 

Arropa galdua 

Ageri aldeko sarreran dagoen arropa galduen txokoa beteta 

dago. Beraz, abenduaren 22an bertan dagoen arropa 

Caritaseko edukiontzira eramango dugu.  

 

 

 

 

 

LEHEN HEZKUNTZA  



Txuri Urdinera irteera 

Neguko oporren bueltan Txuri Urdin izotz jauregira egingo dugu irteera. Goizeko ekintza 

izango da eta 12:30erako bueltan izango gara. Gogoratu, egun horretan eskularruak 

ekartzea. 

LH 6 Urtarrilak 10, asteartea 

LH 3 Urtarrilak 11, asteazkena 

LH 4 Urtarrilak 12, osteguna 

LH 5 Urtarrilak 13, ostirala 

 

 

Igeriketa-sustapenerako plana  

Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutako programa baten barruan 

kokatzen da “Igeriketa-plana”.  Udarregi ikastolak,  haurrarengan 

izan ditzakeen onurak kontuan hartuta, LH 2. mailan txertatzea 

erabaki du. 

Honela bada, LH 2B taldeko ikasleek urtarrilaren 9tik 30era (biak 

barne) igeriketa-ikastaroa egingo dute. Hemen argibide guztiak.  

 

 

 

 

 

 

Material-kobrantza 

Abenduaren 16an, hileko erreziboarekin batera, DBHko ikasleei 2022/23 ikasturteko 

eskola-materiala kobratuko zaie. 

Materialaren kostua, aukeratutako hautazkoen arabera, ondokoa da: 

DBH 1: 

Teknologia eta digitalizaziorako hastapenak: 35,70€ 

Osasun fisikoa eta emozionala: 35,60€ 

Sakontze tailerra: 36,60€ 

DBH2:  

Frantsesa: 37,40€ 

Ikus-entzunezko tailerra: 35,90€ 

Sakontze tailerra: 37,40€ 

DBH3:  

Frantsesa: 39,15€ 

Osasun fisiko eta emozionala: 38,15€ 

Kultura klasikoa 40,35€ 

Sakontze tailerra 38,35€ 

DBH4: material kostuaren xedapena ikaslea bakoitzari gelan entregatu zaio. 

DBH  

https://drive.google.com/file/d/11xxJduQp2v4HfOEqwNlE-P2eFzf4J49H/view?usp=share_link


Abenduak 22  

DBHko ikasle-irakasleok, abenduaren 22an goizeko 9:30ean kalez-

kale abestera aterako gara. Ondoren ikastolan txistorra goxoa 

jango dugu. 


