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Hyvää joulun odotusta kotiväelle!

Tänä lukuvuonna kiinnitämme erityisesti huomiota 

hyvän käytöksen ja ystävällisen toiminnan 

oppimiseen. Teemat ovat koulun kasvatukselliseen 

työhön kuuluvia, mutta toki myös asioita, joita kotona 

pitäisi harjoitella paljon. Arkemme kodeissa, töissä ja 

koulussa on muuttunut kovin kiireiseksi ja sirpaleiseksi. 

Tuntuu siltä, että sosiaalisen median sekä älylaitteiden 

tultua, pitäisi olla monessa paikassa yhtä aikaa, vaikka 

se ei ole mahdollista. Läsnäolon taito on tullut 

haasteeksi, johon täytyy kiinnittää erityistä huomiota. 

Sitä harjoitellaan koulussa joka päivä ja paljon. Tämän 

taidon puute näkyy keskittymisvaikeuksina ja 

malttamattomuutena. Meidän aikuisten toiminta on 

esimerkkinä myös lapsille. Toivon, että pysähdytte 

tämän asian äärelle myös kotona. Jutelkaa asiasta 

säännöllisesti lastenne kanssa, tehkää sopimuksia, 

jotka tukevat läsnäoloa ja toisen huomioimista. 

Asenteet ja tunteet tarttuvat, niin hyvässä kuin pahassa. 

Ilkeä puhe tarttuu, mutta myös kaunis puhe. 

Kohteliaisuudet, kuuntelemisen taito ja ilo tarttuvat. 

’Hyvä käytös – parempi mieli’ on meidän 

’kampanjamme’ nimi. Keräämme yhteiseen 

koulurauhan puuhun hedelmiä niistä taidoista, joita 

opimme toistemme kanssa ollessa. Tässä kuvassa 

oppilaat ovat maalaamassa koulurauhan puuta. 

Syyslukukausi lähestyy loppuaan ja saapuu joululoma, 

joulurauha. Silloin on hyvä hetki pysähtyä ja miettiä

mitä kaikkea hyvää meillä on. Olla läsnä lapsille ja 

omalle perheelle.  



Joulukuun aikatauluja

5.12. tiistaina

- Koulua klo 9-13.15, pukeutuminen juhlava

- Juhlaruokailu ja salissa itsenäisyyspäivän 

vastaanotto koululaisten kesken

- 6-luokkalaiset tanssivat ja oppilasparlamentti ottaa 

vastaan koulun väen 

- Tämä kaikki tapahtuu oman väen kanssa 

9.12. lauantai

- Kaikilla on koulupäivä klo 9-13.00

- Järjestämme päivän aikana kolme juhlaa, jotta 

kaikki halukkaat vanhemmat mahtuvat mukaan. 

Tulethan vain siihen juhlaan, jossa lapsesi luokka 

on mukana, kiitos!

- 9.00 lipun nosto ulkona

- Klo 10.00 1. juhla (1. ja 5. luokat)

- Klo 11.00 2. juhla (2. ja 6. luokat)

- Klo 12.00 3. juhla (3. ja 4. luokat)

- Oppilaiden ruokailu tapahtuu luokissa

- Väliajoilla luokissa on omaa ohjelmaa

- Ykkyn buffetti 2.kerroksessa

- Tervetuloa mukaan!

11.12. ma 4-6-luokkalaisten oppilaiden kevään 

valinnaiskurssien info-tilaisuus

21.12. to kaikilla on koulua klo 8.15-12

22.12. pe kaikilla on koulua klo 9-12

23.12.17-7.1.18 joululoma

8.1.18 ma koulutyö jatkuu lukujärjestyksen mukaan

Tammikuussa on 9.–17.1.2018 ilmoittautuminen 

yläkouluun ja 9.-22.1. ilmoittautuminen 1. luokalle. 

Näistä tulee teille lisätietoa wilma-viestillä ja oppaiden 

muodossa. 

Rauhallista joululomaa kaikille!

Toivoo  Hannele 


