Ymmerstan koulun marraskuun 2022 tiedote

YMMERSTAN KOULUSSA TAPAHTUU
MOK viikot:
MOK-viikot: Koulussa järjestetään koko koulun yhteinen monialainen oppimiskokonaisuus
eli MOK marraskuussa viikoilla 44-45. Aiheena on Lukeminen ja ”Sukelletaan tarinoiden
maailmaan”. MOK-viikot aloitetaan yhteisellä päivänavauksella ma 31.10. ja päätetään
pajapäivään pe 11.11.
Monialainen kokonaisuus tarkoittaa, että oppimiskokonaisuudessa yhdistellään eri
oppiaineiden sisältöjä ja tavoitteita sekä laaja-alaisen osaamisen osa-alueita yli
oppiainerajojen.
Kansainvälisyyskerho ja Erasmus+ : Ymmerstan koulu on hakenut ja saanut
monivuotista EU-rahoitusta, jonka avulla henkilöstö on voinut kehittää osaamistaan
osallistumalla eurooppalaisiin koulutuksiin tai tekemällä kouluvierailuja muihin
oppilaitoksiin. Pääasiassa olemme käyttäneet kursseihin ja koulutuksiin loma-aikojamme.
Viime kesän ja kuluvan lukuvuoden aikana on 12 opettajaa, kaksi avustajaa ja
koulusihteeri osallistuneet näihin liikkuvuuksiin. Uusi toimintamuoto on, että Erasmus+
rahoituksen turvin tämän lukuvuoden aikana myös pieni oppilasryhmä pääsee opettajien
kanssa tutustumaan kouluun Kroatiassa. Tavoitteena on, että oppilaat Ymmerstassa ja
Kroatiassa osallistuvat vapaaehtoistyöhön ja oman koulunsa kehittämiseen. Yhteistyötä
tehdään virtuaalisesti toinen toisilta oppien. Ymmerstassa toiminta on koulun kerho, joka
suunnataan 4.-6.-luokkalaisille. Kerhosta ja siihen pyrkimisestä tulee lisätietoa Wilman
kautta myöhemmin. Kerhoa pitävät Marika Ketomäki ja Henni Pesonen.
Marraskuun 2022 tapahtumat:
Ma 31.10.
Ti 1.11.
Pe 11.11.

Ma 14.11.

viikko 46
Ke 30.11.

Päivänavaus salissa klo 9.05. Aiheena on alkavat MOK viikot ja
teemana ”Sukelletaan tarinoiden maailmaan”
Halloween-juhla koululla klo 18.00 - 20.30. Tapahtuman
järjestävät Ymmerstan koulun 5. luokkien huoltajat ja oppilaat.
Paja teemapäivä. Kaikilla oppilailla on koulua klo 9.00 - 13.15.
Pajapäivä on koko koulun yhteinen teemapäivä, jolloin koulumme
MOK viikot lopetetaan. Pajapäivässä työskennellään luokkaasteittain ryhmiä sekoitellen lukemisen teeman merkeissä.
Uinnit alkavat. Luokanopettajat tiedottavat oman luokkansa
uintiajoista ja uinteihin liittyvistä asioista omaa ryhmäänsä.
Luokkien lukujärjestyksiin voi tulla muutoksia uinteihin liittyen.
Espoon kaupungin linjauksesta johtuen uimahalliin siirtymisessä
käytämme joko julkisia liikennevälineitä tai matkat kuljetaan
kävellen.
Syksyn viimeiset valinnaisten aineiden tunnit (4. - 6. luokilla)
Uusintakuvaus

Tiedotusasiat:
1. Lukuvuosiopas 22-23 löytyy koulun kotisivuilta
https://urly.fi/2QK4

2. Välituntialueet: Ennen syyslomaa havaitsimme, että eri ikäisillä oppilailla tuli usein
riitaa välitunneilla. Välituntien jälkeisistä oppitunneista meni paljon aikaa riitojen
selvittelyyn. Olemme syysloman jälkeen ottaneet käyttöön toistaiseksi uudet
välituntialueet siten, että 1-3 luokkalaiset leikkivät omalla alueellaan ja 4- 6 luokat
omalla. Futisvuorot muuttuvat niin, että vain yksi luokka-aste pelaa kerrallaan.
Koulukuraattori jalkautuu tiistaisin oppilaiden keskuuteen pitkällä välitunnilla.
3. Välipala-asiaa: Koulun oppilailla on mahdollisuus syödä välipalaa klo 13.15 - 13.30
välitunnilla. Tarkoitus on, että välipalavälitunnilla oppilaat syövät kotoa tuotuja
terveellisiä välipaloja. Nyt on havaittu, että osalla oppilaista mukana on keksejä,
pulla ja makeisia. Koulun ohjeistus on, että välipalan tulisi olla terveellistä esim.
leipää, hedelmiä/kasviksia, jugurttia/rahkaa tai viiliä. Koulu toivoo, että kotona
huomioitaisiin välipalan terveellisyys.
4. Someturva: Espoon kaupunki tarjoaa kaikille koululaisille Someturva-palvelun avun
saamiseksi häirintä- ja kiusaamistilanteisiin sosiaalisessa mediassa ja netissä.
Luokissa tullaan tutustumaan asiaan Someturvan oppitunneilla, jotta avun
pyytäminen tarpeen vaatiessa olisi helpompaa.
Someturva on verkkopalvelu (https://palvelu.someturva.fi), joka tarjoaa
oikeudellisen arvion ja psykologisen ensiavun häirintä- ja kiusaamistilanteisiin
jokaiselle. Apua voi pyytää somessa, peleissä ja netissä kohdattuihin vaikeisiin
tilanteisiin. Tarkempi tiedote on lähetetty Wilman kautta 28.10.2022.
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