Toukokuun kotikirje

2.5.22

Aurinkoinen tervehdys koteihin!
Minulla on ollut suuri ilo toimia Ymmerstan koulun
rehtorina kuluneen 1,5 vuotta. Lokakuussa 2020 hyppäsin
koulumme perustajarehtorin Hannele Frantsin sijaiseksi,
kunnes hän jäi viettämään ansaittuja eläkepäiviä. Rehtorin
virka ei tullut avoimeen hakuun, sillä samanaikaisesti tuli
tieto lakkautettavista espoolaiskouluista. Sepon koulun
pitkäaikainen rehtori Saija Holopainen sai valita, mihin
kouluun hän haluaa virkansa siirrettävän, ja hän valitsi
Ymmerstan koulun. Saija tuntee koulumme maineen
työhönsä sitoutuneesta ja erittäin ammattitaitoisesta
työyhteisöstä, jossa viihdytään ja asiat hoidetaan hyvin.
Ymmerstan koulun yhteisö on harvinaislaatuisen upea.
Tähän yhteisöön kuuluu henkilöstön lisäksi oppilaat sekä
te huoltajat.
Saija tulee vierailemaan Ymmerstassa kevään aikana ja
kiertää luokissa tervehtimässä oppilaita. Hän lähettää jo
nyt terveisiä, että on innostunut ja motivoitunut tekemään
yhteistyötä niin henkilökunnan, oppilaiden kuin huoltajien
kanssa.
Olen todella kiitollinen kaikesta siitä, mitä olen saanut
kokea Ymmerstassa vuosien ajan opettajana ja sittemmin
rehtorina. Suuri kiitos tuesta ja yhteistyöstä kaikille teille perheille ja huoltajille! Kanssanne on ollut hyvä
ja helppo tehdä yhteistyötä kasvatuskumppanuudessa. Olen saanut Auroran koulun rehtorin viran ja
siirryn sinne 1.8.22. Toimin Ymmerstan koulun rehtorina 31.7.22 saakka.

Perjantaina 29.4. vietimme oppilasparlamentin päivää. Koulu kuhisi iloista väkeä ja moni oppilas kertoi
päivän olevan paras koulupäivä ikinä. Oppilaat saivat vapaasti kulkea pajoissa, joita pitivät monet reippaat
koululaiset, koulun henkilökuntaa ja oppilaiden huoltajia. Suuri kiitos kaikille päivään osallistuneille, eli
YKKYlle, 5.-luokkien huoltajille, muutamille muille huoltajille, reippaille oppilaille ja koulun henkilökunnalle!
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eTwinning-yhteistyötä The World Letter Writing Day
3A ja 3B, kirjoittivat kirjeitä englanniksi kavereille Turkkiin, Kroatiaan ja
Serbiaan.
”Musta on aika ihmeellistä, että me jo osataan niin paljon englantia, että me
voidaan kirjoittaa kirjeitä.”
2A-luokkalaiset lähettivät kirjeitä meillä vierailleen Muriellen luokan oppilaille
Reunion saarelle.
Nyt me odotamme puolestamme kirjeitä tänne Ymmerstaan.

Loppukevään päivämääriä:
6.5. pe Verso-koulutus oppilaille (vertaissovittelu), ellei tuolloin ole lakkoa
17.5. ti urheilupäivä, koulua klo 9-13.15
16.5. helatorstaivapaa
1.6. ke klo 17-19 kevätjuhlapäivä, koulua aamupäivällä oman open kanssa klo 9-12
▪ Huoltajat voivat osallistua juhliin seuraavasti:
• 17.00 - 17.30 I Juhla - 6. ja 2. luokat
• 17.45 - 18.15 II Juhla - 1. ja 5.luokat
• 18.30 - 19.00 III Juhla - 3. ja 4. luokat
o 2.6. to kaikilla koulua klo 9-13.15, oman open kanssa
o 3.6. pe koulua kaikilla klo 9-12, oman open kanssa
o 4.6. la kaikilla koulua klo 9-11, kuutosten kukitus salissa ja todistukset luokissa
▪ 6.-luokkalaisten huoltajat voivat osallistua salissa kukitustilaisuuteen klo 9.30
alkaen
▪ Kaikkien oppilaiden huoltajat voivat osallistua luokissa todistusten jakoon klo
10.30-11.00
o
o
o
o

Keväisin terveisin, Hanna Ylimaula

