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Hyvää huhtikuun alkua kotiväelle!
Tiedeviikko meni hienosti ja oppilaat osallistuivat
taitavasti työpajojen pitämiseen. Kiitokset työryhmälle,
joka tämän suunnitteli! Vielä on edessä Nobel-juhla 2.4,
jossa kilpaan osallistuneet palkitaan ja saamme ihailla
oppilaiden tutkimusprojektien tuloksi. Mitähän jännää
näemme tänä vuonna, ehkä kanankasvatusta?
Olemme työstäneet vanhempien ja oppilaiden
näkökulmaa oppilashuoltotyöhön ja saaneet hyvää
evästystä kummaltakin taholta. Kiitos mukana olleille!
Laitan teille lisää tietoa asiasta heti, kun tekstit ovat
valmiit.
18.4. lauantaina on aika yhdessä teidän kanssanne
lähteä työstämään vuorovaikutusasioita ja esitellä
samalla teille saamaamme arviointipalautetta. Päivä on
saanut nimekseen Kättä päälle -päivä! Koulupäivä on
klo 9-13.00 kaikille lapsille ja te olette lämpimästi
tervetulleita mukaan! Ykky suunnittelee teille aikuisille
ruokailumahdollisuutta ja työtapamme vaatii tietoa
moniko on tulossa, joten ilmoittaudu 15.4. mennessä
koulusihteerillemme: monica.eriksson@espoo.fi
(otsikolla 18.4. Kättä päälle). Ruokailu olisi klo 10-11
välillä ja yhdessä työskentely klo 9-10 ja 11-12. Tulkaa
rohkeasti mukaan vaikuttamaan!
Viikolla 17 vietämme lukuviikkoa ja 22.4. osallistavaa
kirjallisuusseminaaria koko koulun kanssa. Saamme
vieraita Sodankylän Sompion koulusta ja Kuopion
Aurinkorinteen koulusta, joissa ollaan myös profiloiduttu
kirjallisuuden opiskeluun. Vieraita tulee myös kirjastosta,
kustantamosta ja tietysti koulukummimme Jukka
Lemmetty.
Espoon opetustoimessa on käynnistetty
mobiilioppimisen projekti nimeltään ’Mobo keulii’.
Meidänkin koulustamme hankkeeseen osallistuu
opettaja-oppilasryhmä, joka toimii koululla ideanikkarina
ja ohjaajana tälle projektille.

.

Tiedeviikolla oppilaat
ovat kierrelleet pajoissa
tutkimassa mm. valoa,
valokuvaa, liikettä ja
voimaa.
Käsitöissä on suunniteltu
omia pehmoleluja sekä
toteutettu työ ja
kuvataidekerhossa
painettu kangaskasseja.

30.4. torstaina on sitten taas
oppilasparlamentin päivän vuoro. Silloin
kaikilla on koulua klo 9-13 ja päivän aikana on
oppilaiden suunnittelemia työpajoja, koulun
bändit esiintyvät, voi pukeutua rooliasuun ja
oppilaiden omia esityksiä katsotaan salissa.
Viidesluokkalaiset pitävät silloin puffettia, jota
varten voi tuoda max. 5 euroa, jolla ostaa
herkkuja.

28.4. voivat koulumme oppilaat osallistua
Freedom Fundin joka vuotiseen
tennisturnaukseen, johon osallistuu oppilaita
Kauniaisista ja Ymmerstasta. Luokanopettajat
ovat antaneet ilmoittautumisohjeet oppilaille.
13.4. kokoontuu johtokunta kevään
kokoukseen klo 18.00 koululle.
19.4. onkin sitten uuden eduskunnan valinta
edessä ja vaalipaikkana alueellamme toimii
tietysti Ymmerstan koulu. Vaalikahviota pitävät
5. luokkien vanhemmat. On aika äänestää ja
vaikuttaa siihen miten maatamme johdetaan,
joten toivottavasti osallistutte sankoin joukoin!
Andy Warholin mallin mukaisten
pääsiäispupujen myötä toivotan teille oikein
hyvää ja rentouttavaa pääsiäistä!
Hannele

Lukuviikolla näemme paljonko
kirjoja on luettu yhteisessä Kirjan
vuoden 2015 haasteessa.
Oppilaat ovat keksineet
’kirjahyllyyn’ teemoja, kuten ’kirja
joka nauratti ääneen, ’kirja jonka
tapahtumapaikkaan haluaisit
matkustaa’ jne.

