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Hyvää vuoden 2016 alkua kotiväelle!
Kauan odotettu talvinen sää on saapunut ja koulun
kentälläkin on hyvä jää luistelun harjoitteluun.
Lämpimät vaatteet ovat nyt tarpeen, sekä sisällä että
ulkona. Kovan pakkasen vuoksi koulussamme on ollut
luokissakin melko viileää. Tilannetta on pyritty
korjaamaan ja toivottavasti pikkuhiljaa koulukin
lämpenee.
Tammikuu on perinteisesti koulussamme
arviointikeskustelujen aikaa (viikot 4-5). Tämä
arviointikeskustelu korvaa välitodistuksen 1.-4. luokilla.
Tavoite- ja arviointikeskustelut on tarkoitettu myös 5.-6.
luokkalaisille. Keskustelussa oppilas itse kertoo omasta
edistymisestään yhdessä opettajan kanssa ja teidän
vanhempien kuuleminen on myös tärkeää. Toivottavasti
pääsette mukaan, kun opettajat lähettävät teille
ehdotuksia tapaamisen ajankohdiksi.
Tammikuussa on myös aika ilmoittautua 1. ja 7.
luokalle sekä painotettuun opetukseen, jos
sellaiseen haluaa 3. luokalla. Olette saaneet kotiin
oppaat tai tiedotteet, mutta jos asiassa on epäselvyyttä,
olettehan yhteydessä kouluun opettajan tai kanslian
kautta, niin autamme teitä.
1.lk: 7.-22.1.2016
7.lk: 7.-15.1.2016
3.lk: painotettu opetus 15.1. mennessä
Koulussa opetustyön ohella valmistaudutaan uuden
opetussuunnitelman tuloon. 22.-23.1. on koulumme
henkilökunnan vuotuinen seminaari, jossa myös
työstetään opetussuunnitelmaa. 22.1. perjantaina
loppuu kaikilla koulu klo 13.15 mennessä. Kevään
vanhempainilloissa maaliskuun aikana käsitellään
teidänkin kanssanne uutta opetussuunnitelmaa. Siitä
saatte lisää tietoa myöhemmin.
Toivotan kaikille hyvää kuluvaa vuotta ja yhteistyötä
kevätlukukauden koitoksiin!
Hannele

Oppilaiden käsityönäyttely joulukuun
lopussa ihastutti kaikkia.

Opetussuunnitelma
2016

Laaja-alainen osaaminen, osa 4
Tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja
tahdon muodostamaa kokonaisuutta. Nyt ja
tulevaisuudessa tarvitaan tiedon- ja taidonalat ylittävää
ja yhdistävää osaamista. Opetussuunnitelmassa
kuvataan seitsemän laaja-alaista
osaamiskokonaisuutta. Osaamisen tavoitteet
kuvataan tarkemmin jokaisessa oppiaineessa eri
vuosiluokilla.
L6: Työelämätaidot ja yrittäjyys
- Valmiudet, kiinnostus ja myönteinen asenne työtä
kohtaan
- Yritteliäisyys ja vastuu yhteisön ja yhteiskunnan
jäsenenä
- Työelämätuntemus, lähialueen elinkeinoelämä ja
toimialat
- Espooseen perustettu Yrityskylä, jossa 6. luokan
oppilaat pääsevät harjoittelemaan yrittäjyyttä
http://yrityskyla.fi/tutustu-kyliin/yrityskyla-espoo/

Toimintakulttuuri
- Koulun toimintakulttuuri vaikuttaa oppilaan
kohtaamaan koulutyön laatuun
- Toimintakulttuuria voidaan kehittää ja muuttaa
- Tavoitteena on luoda toimintakulttuuri, joka edistää
oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää
elintapaa
- Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet
on kuvattu viereisessä kuvassa
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Espoon opetussuunnitelmassa
painotetaan L1. ja L5. ja L7.
osa-alueita.

