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Hyvää lokakuun alkua kotiväelle!
Syksy on saapunut ja koulutyö kovassa vauhdissa. Kiitos teille aktiivisesta osallistumisesta
vanhempainiltaan!
Lokakuu on lukukuu, kannattaa muistaa kotonakin ja ottaa lapsi kainaloon, kietoutua
lämpimään vilttiin ja lukea yhdessä samaa tai kukin omaa kirjaansa. Tämä vuosi on myös
Roald Dahlin 100-vuotisjuhlavuosi. Lokakuussa koittaa myös syysloma, joka on Ymmerstan
koulussa 19.-23.10. Syysloman jälkeen alkavat valinnaiskurssit 4-6 luokilla ja maanantaisin on
heillä näin ollen koulua klo 15.00 asti.

Espoossa järjestetään valtakunnalliset
koulukirjastopäivät Opetushallituksen toimesta
31.10.-1.11. ja Ymmerstan koulu on yksi
vierailukohteista silloin. Saamme silloin ylpeänä
esitellä Mikä-mikä-maata muille opettajille.
Espoossa jokaisen koulun oppilaskunta on saanut
rahaa käyttöönsä, jotta sen käyttö suunniteltaisiin
kaikkia oppilaita ilahduttavaksi. Meillä suunnitelmat
ovat käynnissä sisävälituntitoiminnan
kehittämiseksi, jotta saisimme esim. jumppasalin ja
muita luokkatiloja käyttöön myös osalla välitunneista.
Kaikissa Espoon kouluissa on tavoitteena, että
jokainen lapsi saisi liikuntaa tunnin koulupäivän
aikana. Uusi alapihamme ja hienot välkkävälineemme
(kiitos Ykky!) ovatkin tuoneet paljon lisää liikettä
välitunneille. Joka puolella lapset juoksevat, hyppivät ja
liikkuvat iloisina.
Puhelimien ja muiden omien mobiililaitteiden
käyttö koulupäivän aikana on herättänyt keskustelua
julkisuudessa ja myös luokissa. Olemme laatineet
oppilaiden kanssa koulumme sääntöjä jo viime
keväänä. Säännöt vaativat vielä stilisoinnin ja sen
jälkeen annamme ne teille kommentoitavaksi.
Kannattaa muistaa, että vaikka puhelimia saa käyttää
välitunneilla, teemme töitä sen eteen, että välitunneilla
olisi pääsääntöisesti kuitenkin toiminnallista ja
liikunnallista tekemistä ihan jokaiselle.
Tänä syksynä olemme saaneet kauan kaivatun ja
etsityn ensimmäinen koulumummin ekaluokkalaisille.
Koulumummi on yhden oppilaamme mummi ja tekee
arvokasta vapaaehtoistyötä lisäaikuisena, sylinä ja
kuuntelijana oppilaiden kanssa oppitunneilla yhtenä
päivänä viikossa. Lämmin kiitos Tarjalle tästä! Jos
mummien ja vaarien joukossa olisi enemmänkin tähän
mahdollisuutta, otamme mielellämme vastaan muitakin
mummeja ja vaareja muillekin luokille.

Koulumme ruokaraati on toiminut aktiivisesti jo useita vuosia,
mutta viime vuonna ryhmään lisättiin roimasti oppilaita mukaan.
Tänä syksynä ryhmää päivitetään ja toiminta jatkuu taas innolla.
Viime vuonna ruokaraati ideoi yhteisiä asioita, esimerkiksi kolmen
purkin palautteen. Se tarkoittaa, että ruuan jälkeen oppilaat
antavat palautetta laittamalla pillipalan joko hymyilevään, totiseen
tai pettyneeseen purkkiin. Tämä palaute kerätään keittiössä ja
kirjataan ylös. Joka vuosi ruokapalvelu kysyy oppilailta myös
toiveruokia ruokalistalle. Tänäkin syksynä oppilaat pääsevät sitä
kautta kertomaan toiveitaan. Ruokaraati on myös tuonut
ruokailuhetkiin teemakoristeita, esittänyt toiveita välipalatarjoiluun
ym.
Tuota pikaa valmistuu myös koulumme lukuvuosiopas, joka
laitetaan sähköisesti koulumme kotisivuille. Paperisena se
lähetetään vielä uusiin perheisiin.
Aurinkoisin ruskaterveisin,
Hannele
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