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Hyvää lukukuuta kotiväelle!

Lokakuu on lukukuu, kansainvälinen
koulukirjastokuukausi. Lokakuun myötä saapuu
syksykin, ja kotona on mukava käpertyä hyvän
tarinan ääreen. Koulun naapurissa Ullanmäentiellä
on alkamassa kerrostalojen rakennusprojekti. Tämä
aiheuttaa monien koulumatkalla mahdollisia
liikennemuutoksia. Muistattehan kotonakin puhua
tarkkaavaisuudesta liikenteessä.
Lokakuussa meillä on vuorossa taas Tarinoiden yö
eli koko koulun yökoulun vietto 12.10. klo 18.00
alkaen. Teemana illan aikana on Astrid Lindgrenin
henkilöhahmot. Työpajoja on Pepistä Ronjaan,
sanataiteesta draamaan, liikunnasta musiikkiin.
Illassa mukana on Ykky, joka pitää kahviota ja
puffettia ruokalassa. Te vanhemmat olette
tervetulleita mukaan avoimien ovien iltaan klo 21.00
asti, mutta kannattaa huomioida, että luokissa
tapahtuvissa pajoissa ei valitettavasti ole paljon tilaa
katsojille. Oppilaat voivat tuoda mukanaan enintään
5 euroa puffettia varten. Nyt on tärkeää ilmoittaa
opettajalle lapsesi yöpymisestä ja varmistaa
yhteystiedot yönkin aikana.
Tarinoiden yö päättyy 13.10. aamupuuroon. Sen
jälkeen alkaa syysloma, ja kouluun palataan taas
19.10.
Vuorovaikutussopimus on nyt valmis ja se
käydään lokakuussa läpi täällä koulussa jokaisen
omassa luokassa. Tekstin sisältö on tuotettu yhdessä
teidän vanhempien, oppilaiden ja henkilökunnan
kanssa. Kun lapsenne on täällä koulussa
allekirjoittanut sopimuksen, tuo hän paperin kotiin ja
kertoo teille asiasta. Silloin on teidän vuoronne
allekirjoittaa sopimus. Sitten sopimus palaa vielä
opettajalle allekirjoitettavaksi ja lopulta saatte sen
kotiin, vaikkapa jääkaapin oveen laitettavaksi ☺
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Laaja-alainen osaaminen
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.
L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen
- havainnointi, kysymysten tekeminen, tiedon haku,
arviointi, muokkaus, tuottaminen
- päättely, tutkiva ja luova työskentelyote
- ongelmanratkaisu, vuorovaikutus, toiminnallisuus
- omien oppimisstrategioiden kehittäminen,
tavoitteiden asettaminen, suunnittelu ja arviointi
- elinikäisen oppimisen taidot nopeasti muuttuvassa
maailmassa
L4: Monilukutaito
- erilaisten tekstien tulkitseminen, tuottaminen,
arvottaminen
- laaja-alainen tekstikäsitys: sanalliset, kuvalliset,
auditiiviset, numeeriset ym. merkkijärjestelmät
- ympäröivän maailman tulkitseminen, kulttuurisen
monimuotoisuuden hahmottaminen
- tiedon hankkiminen, yhdistäminen, muokkaaminen,
tuottaminen, esittäminen ja arvioiminen
(=tiedonhallinnan prosessi)
- erilaiset mediat, erilaisten teknologioiden
hyödyntäminen
- arkikielestä eri tieteenalojen kieliin
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