
8.9.2014

Aurinkoista syyskuuta kotiväelle!

Syyskuu on jo hyvässä vauhdissa, niin on lukuvuosi
koulussakin. Koulumme on täydempi kuin koskaan ja
sen vuoksi onkin ollut hienoa, että useimmat
koulumme tietokoneista on saatu vaihdettua leasing-
vaihdossa sylimikroihin eli läppäreihin. Näin emme ole
enää niin riippuvaisia tietokoneluokasta, vaan voimme
langattoman verkon turvin työskennellä koneilla missä
vaan koulun tiloissa.

Syyskuussa olemme harjoitelleet koulussa
turvallisuusasioita, joka onkin yhteisen
kasvatuskumppanuuskalenterimme aihe elo-syyskuun
ajan. Viime perjantaina meillä oli yllätyksenä
poistumisharjoitus ja se sujui oikein mallikkaasti.
Oppilaat osaavat toimia rauhallisesti ja tietävät minne
ja miten siirtyä vaikka opettaja olisikin vielä
ulkokentällä tulossa liikuntavälineiden kanssa.

Tämän viikon tiistaina saamme koululle seurakunnan
järjestämän Pekka Laukkarisen gospel-konsertin ja
keskiviikkona koulullamme vierailee arvovaltaisia
vieraita Afrikasta asti.

Koulumme oppilasparlamentti valitaan aina
kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tänä syksynä on taas
isojen vaalien aika. Olemme sopineet, että 1-
luokkalaiset harjoittelevat tästä lähtien luokkatasolla
vaikuttamista luokkakokouksessa. Varsinaiseen
parlamenttiin valitaan sitten 2.-6. luokista edustajat.
Seuraavat viikot valmistaudutaan vaaleihin eli
asetutaan ehdolle, tehdään vaalimainokset ja
esittäydytään. 10.10. ovat varsinaiset vaalit.
Toivottavasti saamme taas innokkaan ja idearikkaan
parlamentin tärkeään työhön! Parlamentin uutena
opettajana on Marika Ketomäki, tekstiilityön
opettajamme.

23.9. järjestetään Dipolissa koko Espoon kattava
suvaitsevaisuustapahtuma, jonne saapuu noin 600
oppilasta, opettajaa ja rehtoria. Tilaisuuden nimi on
Kaikki - ihan kaikki, ja siellä pohditaan mitä koulussa
pitää tehdä, että kukaan ei jäisi yksin.

Kirjasto-opastusta ja
ryhmäytymistä monin keinoin.
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29.9. maanantaina kokoontuu koulumme
johtokunta hyväksymään lukuvuosisuunnitelmaa
tälle vuodelle. YKKY eli Ymmerstan koti- ja
kouluyhdistys on päässyt jo hyvin vauhtiin
toimissaan ja vanhempainillan aikana on taas
mahdollisuus tutustua ja tilata uusia
'kouluvaatteita' lapsille ja kotiväelle. Uutena
tuotteena tulee pipo koulumme ihanalla
FactaFictius-logolla.

Tänä vuonna kaikissa Espoon kouluissa
harjoitellaan ja luodaan käytäntöjä uuden
lainsäädännön toimeen panoksi. Uudet lait
koskevat koulun työrauha-asioita (kurinpito) ja
oppilashuoltoa. Lukuvuosioppaassa kerrotaan
lisää työrauhan ylläpitoon liittyvistä toimenpiteistä
koulussa ja oppilashuollon eri ryhmistä, jotka
koulussamme kokoontuvat edelleen
pääsääntöisesti maanantaisin klo 13.30-15.30. Jos
haluatte tutustua asiaan tarkemmin, löydätte lait ja
asetukset perusopetuslaista www.finlex.fi.
Lukuvuosiopas tulee päivitettynä koulumme
kotisivuille syyskuun aikana ja se jaetaan koteihin
uusiin 1. luokkiin.

Lukuvuoden aikana aloitamme myös uuden
opetussuunnitelman tekemisen Espoossa.
Kunnan opetussuunnitelma tehdään tämän
lukuvuoden aikana ja koulukohtaisia
opetussuunnitelmia ryhdytään tekemään vuoden
2015 aikana. Keväällä on meilläkin tarkoitus ottaa
teidät vanhemmat mukaan pohtimaan
opetussuunnitelma-asioita. Oppilaiden kanssa
työstämme asiaa täällä koululla myös.

18.9. eli ensi viikon torstaina on vuorossa
syksyn yhteinen vanhempainilta. 5-luokkalaiset
järjestävät kahvion teille klo 17.30-18.00 ja
keräävät sillä leirikouluun rahaa. Salissa jatkamme
klo 18-19.00. Sen jälkeen jatkavat luokissa
opettajat yhteisistä asioista ja tekevät lukuvuoden
suunnitelmia kanssanne. Tervetuloa mukaan
sankoin joukoin!

Tehdään taas yhdessä hyvä lukuvuosi. Olkaa
aktiivisia hyvine ehdotuksinenne luokissa ja
YKKY:ssä!
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