Aurinkoista maaliskuun alkua kotiväelle!

2.3.2015

Koulutyö on vauhdissa, mutta johtuneeko tylsistä ulkoilusäistä, kun koulussa on useissa luokissa
havaittavissa levottomuutta, ärtyisyyttä ja ikäviä oppilaiden välisiä tilanteita. Nyt on siis aika
terästäytyä sekä kotona että koulussa käytöksen asioihin, toisen huomioimiseen ja rauhalliseen
toimintaan. KasKu-kalenterin mukaan elämme mediakasvatuksen teeman aikaa. Useissa
luokissa on käyty keskustelua esim. Whatsup:ssa tapahtuvasta ikävästä viestinnästä ja
painostamisesta. Kotona on tärkeää käydä tätä keskustelua myös. Käytössäännöt ovat samat
netissä kuin ’livenä’, muita ei kiusata, eikä painosteta tekemään sellaista mitä ei halua.
Keskustelu on asiallista ja toista ihmistä kunnioittavaa. Ja tärkeää on myös, että kaikki vapaaaika ei mene nenä ruudussa, vaan että on liikuntaa, ulkoilua, ja kavereita tavataan ihan
kasvokkainkin.
Tiistaina meitä oli salissa pieni joukko kuulemassa sosiaalipsykologi Saara Kinnusen asiaa
laajennetusta perheestä, isovanhemmista ydinperheen tukijoina. Mukavaa oli huomata, että
paikalla oli myös useita isovanhempia ja että tilaisuudessa oli innokasta keskustelua!
Oppilasparlamentti on käynnistänyt luokissa Hero-tunnit, joita pidetään joka luokassa joka tai
joka toinen viikko. Tunnit ovat ns. luokkatunteja, jolloin pidetään luokkakokouksia oppilaiden
asioista, käsitellään hyvinvointiin, kaverisuhteisiin ja yhteistyöhön liittyviä asioita, tutustutaan
paremmin toisiimme ja puututaan kiusaamiseen ja muihin mahdollisiin mieltä painaviin asioihin.
Luokkatunneilla puhutaan myös oppimisesta, oppimistavoista, opiskelun suunnittelusta ja
oppilaan osallistamisesta opiskelutyön suunnitteluun. Tärkeitä tunteja siis!
Maaliskuun lopussa jää pitkäaikainen opettajamme Urpo Loukkola eläkkeelle ja hänen
sijaisenaan loppukevään toimii meille jo tuttu Juuso Seppä. Hän opettaa siis 4. luokkien teknistä
työtä ja 4b:n sekä 6b:n kuvataidetta. Kiitos Urpolle mahtavan tärkeästä työstä ja roolista
Ymmerstan koulussa! Koulumme eläkeläiskerho saa nyt lisää jäseniä.
.
Viikolla 13 vietämme koulussa tiedeviikkoa, jolloin luokat kiertävät taas erilaisissa
tieteen ja
tutkimuksen pajoissa kokeilemassa fysiikan ja kemian lakien toteutumista. Viikon aikana voi
myös osallistua omalla tutkimuksella Nobel-kilpaan.

Maaliskuun ja kevään aikana pidetään myös luokka-astekohtaisia vanhempainiltoja. Opettajat
tiedottavat niistä teitä. Tällä hetkellä on aika ilmoittautua opiskelemaan A2-ranskan kieltä 4.
luokalta alkaen ja 5. luokkalaisten valita teknisen tai tekstiilityön opinnot 6.-7. luokille.
Muistutuksena myös kodin ja koulun yhteistyöpäivä 18.4. la klo 9-13. Aiheena silloin on
vuorovaikutussopimus ja Unicef-kävely. Ykky järjestää päivän aikana arpajaiset ja kahvion ym.
josta kuulette enemmän myöhemmin.
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