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2018-19 ¡KASTURTEA

LOTOLA (2 URTE)

Guraso agurgarriak:

Ongietorri!
Zirkular honen bidez, ikasturte berriaren nondik norakoak aditzera eman nahi
dizkizuegu.

IKASTURTEAREN HASIERA

lrailaren 10ean emango diogu hasiera ikasturteari.

lrailaren 3tik 7ra, irakasleak telefonoz dei egingo dizue hitzordua jartzeko eta
elkarrizketa izango duzue zuen semearen/alabaren egokitze-prozesua adostu ahal
izateko.

ESKOTA-ORDUTEGIA

NORBERAREN TXARTELA

lkasturte hasieran irakasleak bi txartel emango dizkizue. Zinta duen txartela haurrak
egunero eraman behar du zintzilikaturik. Bestea, berriz, motxilan itsasteko da.
Txarteletan daturen bat gaizki badago, tutoreari esan eta zuzenduko dugu.

DATUAK EGUNERATZEA

lkastetxearen funtzionamendurako beharrezkoa da datuak (helbidea, telefonoa, posta
elektronikoa, mediku-asegurua...) eguneratuta edukitzea. Aldaketaren bat izanez gero,
tutoreari eta ikastetxeko idazkaritzan adieraztea eskatzen dizuegu.

ORDUTEGIA
JANGEI.A.

ZERBITZUA

GARRAIO.

ZERBITZUA

lrailaren 10etik 14ra Egokitua Ez Ez

lrailaren LTan eta LSan 9:00 - 11:00 Ez Bai

lrailaren 19an eta 20an 9:00 - L2:00 Ez Bai

lrailaren 21etik 27ra 9:00 - 13:00 Bai Bai

lrailaren 28tik maiatzaren 31ra 9:00 - 16:30 Bai Bai

Ekainaren 3tik 21era 9:00 - L4:30 Bai Bai



MOTXILA ETA KOADERNOA
Haur bakoitzaren motxila barruan koaderno bat bi.daliko dizuegu. Koaderno horretan
aipagarriak iruditzen zaizkigun gertakizunak jakinaraziko dizkizuegu (gustuko gauzak,
zaletasunak, istripu txikiak, gaixotasun sintomak, kaka egin duen, eta abar). Zuek ere
koadernoa erabiltzea eskatzen dizuegu oharrak guri bidaltzeko.
Gai garrantzitsuak edota arazo larriak direnean, jakina, beste komunikazio bide batzuk
erabiliko ditugu.

JANGELA ETA LO KULUXKA
lkasleak irailaren 21ean hasiko dira eskolako jangelan bazkattzen. Janaria eskolan
bertan egiten da. Menuak aldez aurretik bidaliko dizkizuegu eta web orrian ere ikus
ditzakezue.

lkaslea ohiko iankidea izango da, baldin eta ikasturte osoan, astean gutxienez 4
egunetan, jantoki-zerbitzua erabiltzen badu. Bestela, ez ohiko jankidea izango da.

o Ohiko jankideak: 80,50 € hilero.
o Ez ohiko jankideak: 5,20 €/ menu

Ohiko jankideak onartzeko epea urriaren 5an bukatuko da. Hortik aurrera, ez ohiko
jankidea izango da.

Altak eta bajak jangelako arduradunari jakinarazi behar dizkiozue.

Zuen semeak/alabak dieta berezia badu, jangelako arduradunari jakinarazi eta
medikuaren txostena ekarri beharko duzue. Txostenak honako hauek zehaztu
beharko ditu: alde batetik, zein janariri dion alergia edo intolerantzia; eta bestetik,
alergia edo intolerantzia dion janaririk ustekabean hartuz gero, jarraitu beharreko
protokoloa.
Dieta berezia duen ikasleak eskolan bazkalduko ez duen egunetan, janaria alferrik
presta ez dezaten, sukaldeko telefonora deitzea eskatzen dizuegu.

Loiolako sukaldea:943 93 L7 83

Jatordua eta loaldia oso une esanguratsuak dira umeentzat eta poliki-poliki egokitzen
joango dira. Moldaera-aldia egokia izan dadin, beharrezkotzat jotzen duzuen
informazioa tutoreari azaltzea komeni da.

ARROPA

Zuen semea/alaba eskolara arropa eta oinetako erosoekin bidaltzea gomendatzen
dizuegu; jolasteko, komunera joateko edota mugitzeko oztoporik izan ez dezan.
Arropak izena jarria izateak asko errazten digu lana. Beraz, arropa markatzea eskatzen
dizuegu. Berokiei gainera, jar iezaiezue zinta bat (12 cm-koa gutxi gorabehera)
errazago zintzilika dezaten.

Barruko arropa eta txandala edo antzeko jantziren bat ekarri beharko duzue bakoitzak
duen kutxatilan gordetzeko. Arropa garbitzeko bidaltzen dizuegunean ez ahaztu hauen
ordez beste batzuk bidaltzea.



FARDELA

lkasturte hasieran haur batzuk fardela erabiltzeko beharra dute. Hazten doazen
heinean fardela uzteko gai izango dira. Orduan, irakaslearen eta familiaren artean
adostuko ditugu hartu beharreko neurriak. Kontrakoa esaten ez diguzuen bitartean,
eskolako fardelak erabiliko ditugu; beraz, ez duzue etxetik ekarri beharrik.

TXUPETEA

Txupetea erabiltzen badu, galdu edo aldatu ez dezan, ekar ezazue kate edo zinta batez
lotua eta izena jarrita.

GAIXOTZEN DENEAN

Haurra gaixotu eta eskolara ez datorrenean, komenigarria da irakasleari abisatzea
behar diren prebentzio neurriak har ditzagun. Gaixotasuna kutsakorra denean zuen
pediatrari galdetu ea noiz arte egon beharko duen haurrak eskolara etorri gabe.

ESKOLA.GARRAIOA

lrailaren t4an, ostirala, eta hala nahi izanez gero, haurrak eskolatik autobusez jaisteko
aukera izango du. lrailaren 17tik aurrera autobus-zerbitzua egongo da, bai igotzeko
eta baijaisteko ere.
lkasle bakoitzak txartela eramango du zein autobus hartu eta zein geltokitan jaitsi
behar duen adierazteko.

Arratsalderen batean zuen semeak/alabak, ez badu autobusa hartu behar,
eZinbestekoa da tutoreari eta autobuseko zaintzaileari idatziz adieraztea. Bestela,
ikasleak ohiko ibilbidea egingo du.
Senitartekorik (edo arduraduna) ez badago geltokian haurra jasotzeko, autobuseko
zaindariak haur:ra Ferrerias egoitzara eramango du eta bertara joan beharko duzue
bere bila.

Ohikoa ez den pertsonak jaso behar badu haurra, beharrezkoa da gurasoen baimen
idatzia aurkeztea.

Geltokia aldatzeko beharra sortuz gero, idazkaritzara deitu beharko duzue eserlekurik
badagoela egiaztatzeko.

I BITGA¡ LU PARTI KU TARRAK

Eskolako autobusek egin behar dituzten maniobrak errazteko eta istripurik ez
edukitzeko, debekatuta dago kotxeak patioan sartzea ordutegi honetan:

goizean 08:50etik 09:L0era
arratsaldean 16:L5etik L6:30era

Arau hau errespetatzea eskatu nahi dizuegu, denon artean zuen seme-alaben
segurtasuna zaindu ahal izateko.

ORDAINKETA
- 9:OOetatik L4:30era daudenak: 40 € hilero
- 9:00etatik L6:30era daudenak: 50 € hilero
Zuek emandako banku-kontuaren bidez kobratuko dizuegu.



BEKAK ETA DIRU-LAGUNTZAK
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak diru-laguntzak eskaintzen ditu bazkariak
ordaintzeko. Eskabidea aurkezteko epea jakin bezain laster, zirkular baten bidez
adieraziko dizuegu.

IKASTU RTE BUKAERAKO TXANGOA
Maiatzaren bukaera aldean txango bat egingo dugu zuen seme-alabekin. Joan aurretik
zirkularra bidaliko dizuegu eguna, tokia eta prezioa jakinarazteko.

ESKOTAKO WEB ORRIA
Helbidea : www.amaraberri.org

"Argazki-galeria" eta "tx¡k¡web" ataletan sartzeko, erabiltzailea eta pasahitza beharko
duzue.

Erabiltzailea : txikiweb
Pasahitza: ab2018

GURASO ETKARTEA

www.amaraberrigurasoak.org orrian Guraso Elkarteak antolatzen dituen ekintza,
ekitald¡, jai eta prestakuntza proposamen guztiei buruzko informazioa aurkituko duzue.
lnformazioa jasotzeko harpidetu zaitezkete orri honetan.
Parte hartzera animatzen zaituztegu !

HAU RTZA¡ N D EG I-ZE RB ITZ UA
Amara Berri ikastetxeko Guraso Elkarteak enpresa bat azpikontratatu du 7:30etik
9:00etara haurrak zaintzeko. Zerbitzua eraikin guztietan eskaintzen da.

Zerbitzu hau erabili nahi duzuenok, JOLASI enpresara deitu behar duzue eta Gorka
Aristegirekin hitz egin.
Telefono zenbakia: 651 70 22 85
Posta elektron i koa : gorkaa ristegi @ hotm a i l. es

ESKOTAKO HETBIDEA ETA TETEFONOA

Helbidea: Harizti Gaina, 15

Telefonoa: 943 47 33 89
lrakaslearekin hitz egin nahi duzuenean, 12:L5etik L3:00etara' de¡tzea eskatzen
dizuegu.

ldazkaritza : Ferrerías Plaza,6
Telefonoa: 943 45 85 50
Faxa:943 265972
Posta elektronikoa : idazkaritza@ hezku ntza.net

Adeitasunez,

Donostia, 2018ko abuztuaren 24a

Zuzendaritza taldea



AUTOBUSEN ORDUTEGIA

GOIZEAN

Barcelona etorbidea, 35 8:30

Gregorio Ordoñez 8:40

Madrid etorbidea ., Anoeta

Antso Jakituna, 18

8:45
Ë'ææFçç

8:30

Jose Mo Salaberria - 8:35

Anoeta (eusko tren) 8:45

EGUERDIAN
lrailaren

14tik 18ra
lrailaren

19an eta 20an
lrailaren

Zt.etik2Tra
Barcelona etorbidea, 35 1L:05 L2:05 13:05

Gregorio Ordoñez 11-:10 L2:LO 13:10

Madrid etorbidea - Anoeta 1L:L5 t2:L5 13:15
Jose Me Salaberria - LL:2O L2:20 L3:20

Antso Jakituna - P. Collado LL:25 L2:25 L3:25

ARRATSATDEAN lrailaren 28tik aurrera

Barcelona etorbidea, 35 L6:35

Gregorio Ordoñez L6:40

Madrid etorbidea - Anoeta L6:45

Jose Me Salaberria,22 16:35

Antso Jakituna - P. Collado L6:45


