
 

 

SKOL YANN 23 

 

Degemer mat gweladennour ker war lec'hienn skol Yann XXIII e Gwitreg ! 
  

Ur sell savek ha madelezhus a zo gant skol YannXXIII war ho pugale. 
Laouen eo ar vugale deskiñ er skol-mañ. Gwir eo e reomp hor seizh 
gwellañ a-benn ma talc'hfe ho pugale fiziañs enno pa 'z omp sur emañ se 
alc'hwez un deskoni verzhet. 
  

Er mod-se e prof holl re ar skipailh-skoliañ an doareoù efedusañ d'ar 
vugale evit o digoradur-spered hag o deskoni eus kentañ klas ar skol-
vamm betek ar CM2. 
  

 Bemdez e ro hor strivadegoù un en-dro tomm ha broudus d'ho pugale hag 
a skoazell o digoradur-spered kement hag o berzh. A-gevred ganeoc'h tud 
ker e fell deomp da wellaat ingal hor servijoù ha hor c'hinnigoù. 
  

Pal kentañ an dud a labour er skol a zo bevañ assambles o talvoudekaat 
digor-spered pep hini a zo enni : ar vugale, ar gelennerien, al labourerien 
hag kenlabourerien an diavez. 
  

Ur framm 8 klas a laka skol Yann XXIII da vezañ fur niver ar vugale enni 
(ur 25 bennak dre glasad). Ken niverus int en hentad boutin hag en hentad 
divyezheg brezhoneg. Un en-dro tomm eta ken hag a-feson e vent ha 
micherel. 
  

Kreizennet eo hor raktres-skoliañ war ur spered digor war ar re all, asantiñ 
an disheñvelderioù, deskiñ divyezh ha meur a hini, diorren c'hoant ar 
strivoù. Kas ar skolidi a-benn d'en em ziorren evel un den yaouank atebek 
eo hor pal. Evel-se o do spered-lemm ha soñjoù-furch. 
  

Bep trec'h a zo talvoudekaet ganeomp. Se an hini a ro levenez dre zeskiñ. 
Bep bugel a zo kalz barregezhoù gantañ hag a c'hallont chom kuzhet, 
deomp-ni da zispakañ anezho ! 
  

Hervez ezhommoù bep skoliad e stummomp hor c'helennouriezh hag 
bemdez e chom hor pal diwezhañ-holl kas bep bugel war-raok. 
  

Na nac'hit ket mont e darempred ganeomp pe dre hon niverenn 
bellgomz 02.99.74.40.72 pe dre bostel d'hor chomlec'h da heul 
:jean23.vitre@wanadoo.fr 
 
 


