
Rehtorin terveiset koululta                                                                   9.8.2022

Hyvää elokuun alkua teille kaikille Ymmerstan koulun huoltajat!

Olen Saija Holopainen, Ymmerstan koulun uusi rehtori ja olen aloittanut työskentelyni täällä
koulussa 1.8.2022. Olen innostunut tästä uudesta työpaikastani ja olen motivoitunut
työskentelemään yhteistyössä koko koulun henkilökunnan, oppilaiden ja teidän huoltajien
kanssa.

Lyhyesti itsestäni: Tätä ennen olen toiminut 24 vuotta rehtorina, josta viimeiset 20 vuotta
Sepon koulussa Pohjois-Tapiolan alueella. Sepon koulun yhdistyessä Pohjois-Tapiolan
kouluun sain mahdollisuuden valita, mihin kouluun siirtyisin. Useasta eri vaihtoehdosta valitsin
Ymmerstan koulun, koska olen kuulut paljon hyvää koulun toiminnasta ja toimintakulttuurista
sekä ammattitaitoisesta henkilökunnasta. Alkanut syksy on osittanut, että olen tehnyt hyvän
valinnan.

Omaan positiivisen elämänasenteen ja pidän hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä, hyvää organisointikykyä
tärkeinä ominaisuuksina rehtorin työssä. Tärkeinä asioina koulun toiminnassa näen koulun hyvän ja turvallisen ilmapiirin
ylläpitämistä, positiivisen kasvatuksen korostamista sekä oppilaan vahvuuksien tukemista. Koulun vuorovaikutusta ohjaa
arvostava kohtaaminen ja huoltajien kanssa halutaan olla rakentavassa yhteistyössä. Koulussamme pidämme tärkeänä
yhteisöllisyyttä, oppilaiden osallisuutta ja yhteistyötä.

Lukuvuosi 2022-2023 käynnistyy torstaina 11.8.2022. klo 9.00. Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta!

Tässä viestissä on infoa ensimmäisestä kouluviikosta.

Torstaina 11.8. 1. luokan oppilaat kokoontuvat yläpihalla klo 9.00. Oppilaat siirtyvät nimenhuudon jälkeen
luokanopettajan kanssa luokkatilaansa.

2. luokat: kokoontuvat klo 9.00 Lorupajan edessä. Opettajat ovat vastassa ulkona.

3. - 6  luokkien oppilaat  kokoontuvat yläpihalla klo 9.00. Opettajat ovat vastassa ulkona.

5.a luokka kokoontuu omalla ovella(pääovella) klo 9.00. Opettajat ovat vastassa ulkona.

Ensimmäisen kouluviikon aikataulu:

Torstaina 12.8. kaikilla on koulua klo 9.00 – 12.00.

Perjantaina 13.8. 1. – 2. luokilla on koulua klo 8.15 – 12.00, 3. – 6. luokilla klo 8.15 – 13.15. Varsinaiset
lukujärjestykset jaetaan oppilaille perjantaina.

Lukuvuoden 22-23 teemat: Alkavan lukuvuoden keskeisinä teemoina ovat mm. lukeminen ja lukutaidon kehittäminen,
laadukas perusopetus, vahva oppimisen tuki, digitaitojen edelleen kehittäminen, hyvinvointi ja kasvun tuki, turvallinen
arki, kiusaamisen ehkäisy ja yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä kansainvälisyys. Teemoja toteutetaan
luokkakohtaisesti koulun arjessa tai koko koulun yhteisinä tapahtumina.

Toivottavasti kohtaamme koululla lukuvuoden aikana 

Hyvää syyslukukauden alkua kaikille!
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