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Jouluinen tervehdys kotiväelle!
Syyslukukausi on lähestymässä loppuaan ja koulussa alkaa
valmistautuminen jouluun. 1., 3., ja 5. luokissa harjoitellaan
joulujuhlaohjelmaa ja joululauluharjoitukset alkavat.
Marraskuu on tuonut väsymystä ja levottomuutta oppilaisiin
ja senpä vuoksi olemme koettaneet nostaa esille
rauhoittumisen ja positiivisiin asioihin paneutumisen. Koska
oppilaita alkaa olla koulussamme jo maksimimäärä, tuo tiivis
tunnelmakin uusia haasteita toistemme kohtaamiseen. Yhä
tärkeämpää on ystävällinen käytös ja rauhallinen toiminta
jokaisen lapsen ja aikuisen osalta. Sopu sijaa antaa, sanoo
vanha sananlaskukin.
Kysyimme teiltä vanhemmilta mitä kieliä toivoisitte
opetettavan toisena vapaaehtoisena pitkänä kielenä.
Saimme vastauksia noin 120, kiitos kaikille osallistuneille!
Ranskaa, saksaa ja espanjaa toivoi aikalailla sama määrä
eli vähän yli 30 teistä kutakin kieltä. Venäjää toivoi 18
vanhempaa. Näin ollen olemme ehdottaneet kieliohjelmaa
suunnitteleville, että meillä jatkuu ranskan opiskelu
vapaaehtoisena kielenä.
Lokakuun lopussa meillä aloitti tänäkin vuonna Omnian
datanomiopiskelija työharjoittelun. Tuukka on meillä ainakin
maaliskuun loppuun. Hän on teknologisten töiden lisäksi
ollut auttamassa ja ohjaamassa oppilaita digitaalisen
kuvankäsittelyn, tiedonhallintataitojen ja tieto- ja
viestintätekniikan taitojen opiskelussa. Tuukka on myös
laittanut käyttökuntoon Lego-robottimme ja ohjelmointiin
liittyvät ohjelmistot. Nyt meillä aloitellaan robotiikan ja
ohjelmoinnin opiskelua. Nämä taidot ovat tulossa uuteen
opetussuunnitelmaan 2016, kuten olette varmaan lehdistä
lukeneet.
Viime torstaina koulussamme vieraili Unicef-lähettiläs
kertomassa maailman lasten tilanteesta ja siitä mitä me
rikkaissa maissa asuvat voimme tehdä heidän hyväkseen.
Keväällä meillä onkin taas vuorossa Unicef-kävely.
Syyslukukauden lopuksi saavat 5.-6. luokkalaiset
numerotodistuksen. Muut oppilaat saavat palautteen
arviointikeskusteluissa tammikuun 4-5 viikoilla.

Kolmasluokkalaiset harjoittelevat
ohjelmointia.

Koiramäen väkeä

Tässä vielä joulukuun erikoisaikatauluja:
13.12. la oppilailla koulua klo 9-12
•
1. juhla klo 9.30 (2,4,6 luokat)
•
2. juhla klo 11.00 (1,3,5 luokat)
•
Ykkyn puffa klo 9-12
16.12. tiistaina
• joulukirkko Kauniaisissa klo 9-10.00 (kirkkoon kuuluvat)
• koululla kansainvälistä askartelua ja keskustelua kuluneesta syksystä
(kristilliseen kirkkoon kuulumattomat)
18.-19.12. kaikilla koulua 9-13.15 oman opettajan johdolla.
20.12. la koulua klo 9-11
Joululomaa vietetään 21.12.14 - 6.1.2015. Koulu jatkuu 7.1. lukujärjestyksen mukaan.
Rauhallista Joulua ja hyvää mieltä kaikkiin koteihin!
Toivoo
Hannele Frantsi

