Hyvää syyskuun alkua kotiväelle!

2.9.2019

Koulunkäynti on päässyt hyvin vauhtiin Ymmerstassa.
Heti syyskuun alussa vietetään Suomessa lukutaitotapahtumaa, jonka suojelija on presidentti Sauli Niinistö
eli #ReadHour. Opetushallitus on haastanut kaikki mukaan
lukemaan 8.9. su klo 19.00. Tällä tapahtumalla
halutaan nostaa esille lukutaidon merkitys, ja se että nuorten
lukutaito on Suomessa romahtanut ja lukemiseen käytetty aika
on puolittunut. Ymmerstan koulussa pysähdytään kaikki lukemaan
perjantaina 6.9. Me haastamme kaikki kodit mukaan sunnuntain
lukuhetkeen klo 19-20.
Muistutan kaikkia vanhempia siitä, että teidän täytyy joka vuosi
tarkistaa, että wilmassa on oikeat yhteystiedot ja että
lupa-asiat ovat kunnossa. Tämä on turvallisuuskysymys.
Julkaisuluvat ovat uudistuneet, ja lapsenne ei myöskään
saa tunnuksia tietokoneelle, jos ette ole laittaneet rastia
kyselyyn käyttöoikeuksista (tvt-käyttöehdot-lomake).

Tänä syksynä saamme koulullemme kansainvälisen apuopettajan Italiasta, Sara Passerin.
Hän tulee olemaan koulullamme syyskuun puolivälistä joulukuuhun.
Luokkien vanhempainillat ovat jo osin alkaneet. Tässä vielä kootusti aikataulut.
Luokkakohtaiset vanhempainillat:
1.lk 20.8. klo 18.00
2.lk 12.9. klo 17.30
3.lk 24.9. klo 18.00
4.lk 17.9. klo 18.00
5.lk 12.9. klo 17.30
6a 19.9.klo 18.00
6b 24.9. klo 17.30
6c 5.9. klo 18.00
6d 14.8. klo 18.00

Tänä lukuvuonna luokissa ja opinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota hyvinvointiasioihin ja
luontoympäristöön sekä kestävään kehitykseen. Luokat mm. suunnittelevat oman
ympäristötekonsa ja toteuttavat sen.
Olette varmaan lukeneet lehdistä Espoon taloudellisesta tilanteesta ja että koulujenkin pitää
säästää 58 € / oppilas vielä syksyn aikana. Koetamme saada säästöt mahdollisimman pienellä
haitalla tehtyä, mutta loppusyksyn hankintoihin ei ole paljoa rahaa. Koetamme siis toimia
säästeliäästi ja puhumme myös lasten kanssa, että pidetään erityisen hyvä huoli tavaroista,
jotka koulusta saadaan.
27.9. perjantaina loppuu kaikilla koulu klo 13.15 mennessä. Silloin vietetään myös kodin ja
koulun päivää. Te vanhemmat olette tervetulleita aamupalalle rehtoreiden kanssa klo
7.30-9.30. Ykky järjestää aamukahvit teille ja paikalla olemme minä, Marika ja Hanna. Tarkoitus
on puhua teille lyhyesti asioista, jotka teitä kiinnostaa ja sitten vapaamuotoisesti jutella pöydissä
kahvittelun lomassa. Koulussa on tänä päivänä myös avoimien ovien päivä klo 12 asti, joten
voitte vierailla luokissa kahvin jälkeen.
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