
Kaldereroak iruditan
Euriak kaldereroen ospakizunaren
amaiera zapuztu zuen arren,
pozgarria izan zen bi urteren
ondoren guztiok batera Groseko
kaleetan zehar ibiltzea. Hemen
dituzue pasa den ostiraleko irudiak.

Inauteriak
Gertu dugu neguaren amaiera, eta
hori ospatzeko iritsi dira aurten ere
Inauteriak. Era guztietako
mozorroekin ospatu genuen atzo
ostegun gizena, eta umorez,
parodiez eta alaitasun-giroz bete
genituen hiru eraikinak. Gaur Euskal
Inauteriaren txanda da, eta 15:30ean
abiatuko gara Groseko kaleak gure
kulturarekin alaitzera.

Teknologia Berriak -
Guraso-eskolak
Teknologia berriek gazte eta
nerabeen bizitzan duten garrantzia
ukaezina da, baina hauen erabilera
desegokiak kalte larriak sor ditzake.
Horiek ezagutu eta ekiditeko
helburuarekin eskolak antolatuko
ditugu aurten ere, “Orain
Prebentzioa” elkartearen eskutik.
LH6 eta DBH 2ko ikasleekin saioak
egingo ditugu Ikastolan, eta horrez
gain, maila horietako gurasoentzat
ere antolatu ditugu saioak. Gai
honekin loturik, aurten HH eta LH1-
5eko gurasoentzat ere izango ditugu
hitzaldiak, baina horien berri
maiatzean izango duzue. Zirkularra.

Iparraldean ere,
azterketak
euskaraz!!!
Ikastolen Elkarteak, Seaskak eta
Azterketak Euskaraz kolektiboak
elkarrateratzeak egitera deitu dute,
Iparraldeko ikasleek Baxoa eta
Brebeta azterketak euskaraz egiteko
duten eskubidearen alde. Zurriola
Ikastolak deialdiarekin bat egingo du,
eta elkarretaratzea egingo dugu
martxoaren 4an, 14:15ean, Hurrako
eraikinaren aurrean.

Aisia euskaraz
- Baliabideak
Helduok gara haur eta gazteen
eredu, eta euskararen erabileran
dugun erantzukizuna askotan jarri
izan dugu mahai gainean.
Oraingoan, erabilera horren alderdi
bati erreparatu nahi diogu: aisiari.
Izan ere, helduon aisia euskaraz ere
badela ikusten badute soilik bilatuko
dute haur eta gazteek beren aisia
euskaraz. Horrexegatik, helduontzat
mugikorretan esku-eskura ditugun
hiru jolas ekarri nahi ditugu gogora,
gure seme-alabek euskaraz
dibertitzen garela ikus dezaten.
Bestalde, Youtuben euskarazko
marrazki bizidunak sustatzeko egiten
ari diren ahaleginaren berri ere eman
nahi dizuegu.

Euskara klaseak,
Bagera elkartean
Bagera elkarteak gurasoek euskara
ikasteko Auzoko programa sortu du.
Oso euskara maila urria duten
lagunei zuzenduta dago, eta parte-
hartzea doakoa da. Saioak
asteazken eguerdietan (14:45ean,
Donostiako Udal Musika Eskolan)
eta ostegun goizetan (11etan,
Bagera elkartean) egiten dira, eta
izena emateko bi modu daude:
emailez, aniztasuna@bagera.eus
helbidean, edo telefonoz, 688676289
zenbakian. Proposatutakoez gain,
beste ordutegi batzuetan ere saioak
egin daitezke, taldea sortuko balitz.

Kaldereroak Soroan.

OHARRAK / AGENDA:
LH6: Gipuzkoako Bertso Idatzien Eskolarteko lehiaketa. Aste guztian
zehar.
DBH2: Osasun-azterketa. Martxoak 4. Osakidetzaren oharra.
DBH4: Gurutze gorriaren saioak. Bihotz-biriketako berpizketa.
Martxoak 25.
Batxilergoa: 2. ebaluazioko errekuperazioak. Otsailak 23 - Martxoak
4.
Jangela: Martxoko menua.
Zurrimendi: Otsaileko irteera. Otsailak 27.
Haurtxokoa & Gaztelekua: Martxoko programazioa.
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