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 Hyvää marraskuuta kotiväelle! 

 

Marraskuu on hyvässä vauhdissa ja itsenäisyysjuhlinnat 

lähestyvät kovaa vauhtia.  

 

Tässä kotikirjeessä näette kuvia valinnaiskurssista, jolla 

oppilaat suunnittelevat asutusta Mars-planeetalla (Mars 

Marsiin!). Kurssi liittyy kansainväliseen projektiin, jossa 

Ymmerstan koulu on mukana. Stories of Tomorrow 

(Huomisen tarinat) projektia koordinoi Suomessa 

Helsingin yliopisto. Mukana on myös joitakin kuvia 

Taiteen ja tarinan päivästä, jota vietimme 10.10. Kyllä 

on ilo katsella miten taitavaa henkilökuntaa ja oppilaita 

meillä on! 

 

Marraskuussa on myös henkilökunnan jokavuotinen 

koulutusviikonloppu ja sen vuoksi 24.11. perjantaina 

kaikilta loppuu koulu klo 13.15 mennessä.  

 

20.11. lapsen oikeuksien päivää huomioidaan meillä 

teemaan sopivilla kirjavinkkauksilla, joita tulee 

tekemään kirjastoväki Entressestä. Tapahtuma 

kuvataan Etelä-Korean televisioon esimerkkinä kirjaston 

ja koulun yhteistyöstä.  

 

Ensimmäiset valinnaiskurssit 4-6 luokilla loppuvat 

28.11. tiistaina. Joulu-tammikuun aikana päättyy 

heidän koulupäivänsä taas klo 13.30. Toinen 

valinnaiskurssi alkaa 6.2. Uusista kursseista ja niiden 

valinnasta saatte lisätietoa myöhemmin.  

 

 Mars matkaan! Valinnaiskurssilla 

suunnitellaan asutusta Mars-planeetalla 

Taiteen ja tarinan päivänä 10.10. tehtiin 

monenlaista taidetta ja tarinaa Suomeen 

liittyen. 



Myös ihana koulukummimme Jukka Lemmetty piti 

työpajaa 1-luokkalaisille Taiteen ja tarinan päivänä.  
Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä juhlitaan 

Ymmerstan koulussa seuraavasti.  

 

1.12. perjantaina klo 9-11 osallistuvat 6-

luokkalaiset Opinmäessä Espoon kaupungin 

itsenäisyysvastaanottoon, jonka kaupunginjohtaja 

järjestää. Koululta on sinne bussikuljetus. 

Pukeutuminen juhlava.  

 

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  

 

9.12. lauantai 

- Koulua kaikilla 9-13.00 

- Järjestämme 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 

- Mahdollisesti Ykkyn buffetti 

- Tervetuloa mukaan! 

 

 

 

 

 

 

 

Tämän viikon sunnuntaina vietetään isäinpäivää. Tutkimuksen mukaan suurin osa 

lapsista toivoo mieluummin enemmän aikaa isän kanssa, kuin lisää some-aikaa. Tästä 

tuloksesta voimme olla todella tyytyväisiä!   

 

Toivon kaikkiin perheisiin ihanaa yhdessäolon sunnuntaita ja hyvää isäinpäivää! 

 

Hannele  

 


