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Familia agurgarriak,
Lehenik eta behin, hain ezohizko bizi garen une gogor honetan ondo egon
zaitezten espero dugu.
Beste ikasturte batez, ikastetxeko familiekin harremanetan jartzen gara,
Veracruz-eko Guraso-Elkartearekin bat egiteko eskatuz, baina aurten gainera,
inoiz baino beharrezkoagoa da, guztion indarra behar dugu elkarri laguntzeko,
gure seme-alabentzat sare seguru bat sortzeko eta beraz, Veracruz osotzen
dugun familia guztientzat, baita klaustro eta irakasle taldearentzat ere, egunero
ikusten baitugu nola moldatzen diren ikasgeleetako egoera berrira, orain arte
pentsaezinak ziren errutinak txertatuz.
Ziurgabetasun-giro honetan, kontuz, aurrera egin dugu, baina baita ikastetxeko
ikasleei ilusioz ikasteko ingurune bat eskaintzeko, lagunekin eta irakasleekin
topo egiteko, azken batean, pandemia-garaian elkarrekin bizitzeko. Eta aitortu
behar da gure seme-alabak egokitzeko gaitasuna dutela, neurri berriak
erantzukizunez txertatu baitituzte ikasgeletan.
Baina zu bezala, oso jakitun gara ikasturtea hasi besterik ez dela egin, eta
egunero errealitatea egokitu beharreko alderdiak aldatzen ari direla, munduko
egoera honen berezko ziurgabetasunarekin bizitzen jarraitzen dugula.
Eta testuinguru horretan, familiei eta ikastetxeari laguntzeko bokazioa irmoa
dugu, eta horregatik Guraro-Elkarteak indartsua izan behar du eta bazkide asko
behar ditu, elkarrekin gehiago garelako eta gure seme-alaben alde gauza
gehiago egin ditzakegulako.
Ekarpen ekonomikoa, apala da, 30 € urtean familia bakoitzeko, baina baturak
ekar dezake ikastetxean segurtasun-ekintza zuzenak edo ez zuzenak egitea.
Gehitu zaitez!
Banaka ezer gutxi egin dezakegu, baina Guraso-Elkartearen babespean, krisi
honen hasieratik egin dugun bezala proposatu, antolatu eta jardun dezakegu,
familien sentipenak jasoz eta Veracruz-eko zuzendaritza taldeari gure ikuspegia
emanez.
Badakigu gaur egun gure lana, ahal bada, inoiz baino funtsezkoa dela.
Elkarrekin askoz gehiago egin dezakegu. Gehitu zaitez!.
Zuen kezketara gehien hurbiltzen gaituen ekintzetako bat zuen e-mailak dira
eta batez ere, aurreko ikasturtean oso baliagarriak izan zaizkigun inkesta txikiak
dira. Horreagitik, esteka honetan: Guraso-Elkartearen inkesta, inkesta txiki bat
prestatu dugu gai nagusietan familiek duten sentipena ezagutzeko, batez ere
Covid-19 edo Jardunaldi Jarraiaren aurrean. Denbora gutxi beharko duzu eta
ekarpen handia egingo duzu zure iritziarekin. Gehitu zaitez!.
Horregatik, jakinarazten dizuegu bazkideak berritzeko eta izen-emate berriak

egiteko epea urriaren 19tik 2020ko urriaren 30era arte irekiko dela..
Ikasturte honetarako BAZKIDEKO URTEROKO KUOTA 30€-eko da
familiagatik.
Oharra:
ZAHARRAK BAZKIDEEK berriro ere bete behar izango dute izen-emateorria, adituagatik emanez, EZ EFECTUEN-a DATAKO ORDAINKETA,
BOLUNTARIOKI baja hartu nahi DUTELA ULERTUKO da.
Izenemate horria eta ordainagiria mesedez ATEZAINTZAN eman ezazue,
edo posta elektronikoaren bidez bidali ezazue (info@ampaveracruz.com)
2020ko urriaren 30a baino lehen.
Ordainketa sarreraren edo transferentziaren bitartez egingo da bat bi
kontuetako
AMPA:
KONTUA N°: ONDO-GURUTZEA AMPA IKASTETXE-a:
BANCO POPULAR ES77 0075 4621 1106 0037 2525
EDO
CAJA VITAL KUTXABANK ES88 2095.3143.96.1090325902
GARRANTZITSUA: Kontzeptuan, 1er esatea familiaren eta izenaren Deitura
eta
zuen seme-alaben deiturak. (Adibidea: Garcia: Luis Garcia López)
Edozein zalantza izan dezazuela gurekiko posta elektroniko honetara
kontaktuan jar dezakezue:
info@ampaveracruz.com
Jaso ezazu gure besarkadarik beroena, ondo zauden itxaropenarekin, zure
familiekin.
Agur bero bat,
VERA-CRUZ GURASOEN ELKARTEAREN BATZORDEA
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