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Aurinkoista huhtikuun alkua kotiväelle!
Tilanne koulussa ja jokaisen meidän elämässä on yhtäkkiä parissa
viikossa muuttunut täysin. Elämme poikkeustilanteessa, jollaista
varmaan kukaan ei olisi osannut kuvitella. Oppilaat ja opettajat ovat
joutuneet koville, kun yhtäkkiä piti oppia aivan uudet opiskelu- ja
vuorovaikutustavat, eikä pääse tapaamaan ystäviä eikä kollegoita.
Kotiväki, myös opettajat, joutuvat lisäksi tekemään kahta työtä,
auttamaan omia lapsiaan ja tekemään omaa työtään etänä kotoa.
Maailma ulkona on hiljentynyt tavalla, joka tuntuu välillä
aavemaiselta. Toisaalta elämä verkossa on lisääntynyt
entisestään. Jokainen ihminen, yritys, koulu, yliopisto, kauppa,
ravintola, taideyhteisö koettaa keksiä uusia tapoja toimia vaikka ei
saa tavata eikä kokoontua.
Hallitus on päättänyt, että etäopetus jatkuu ainakin 13.5. asti,
mahdollisesti koko loppukevään.
Koulussa lähiopetuksessa opiskelee kaksi pientä ryhmää, joissa on
oppilaita 1-3 luokilta (alle 10 henkeä kummassakin ohjeiden
mukaan). He opiskelevat eri puolilla koulua ja käyttävät eri ulkoovia kulkemiseen. Puhtaus, hygienia, etäisyydet, jokaisen
yksilöllinen opiskeluohjelma, kaikessa on huomioitu se, etteivät
pöpöt tarttuisi. Ja kaikki koulussa olevat ovat tietysti terveitä.
Oppilaita ohjaavat opettaja ja koulunkäyntiavustaja. Koululla
avustajat ohjaavat myös puhelimitse oppilaita koulutehtävissä. He
pyörittävät myös eväsjakelua niille oppilaille, jotka sitä tarvitsevat.
On tärkeää, että te vanhemmat laitatte wilmaan ajoissa tiedon
oppilaan lähiopetustarpeesta ja evästilauksista, jotta
pystymme täällä koululla ennakoimaan. Ja jos lähiopetukseen
ilmoitettu oppilas ei tulekaan koululle jostain syystä, vaan
opiskelee kotona, on siitä tärkeää laittaa tieto opettajille.
Etäopetuksessa isommilla luokilla on käytössä Googlen työkalut,
Wilma, videoituja opetustuokioita, live miittejä, whatsapp, jos
vanhemmat ovat siihen suostuneet ym. Alkuopetuksen oppilaiden
kanssa on kukin opettaja räätälöinyt oman tapansa saada yhteys ja
järjestää opetus etänä. Pääasiallinen yhteydenpito tapahtuu
vanhempien kautta Wilmalla, mutta oppilaiden puhelinnumerot ovat
opettajilla tiedossa ja henkilökohtainen yhteys sitä kautta myös.
Videoidut opetustuokiot jaetaan linkkien kautta. Osa 2luokkalaisista on jo ehtinyt opettelemaan kirjautumisen Googleen
ja opettelee käyttämään sen työkaluja. Erityisopettajat ovat myös
suoraan yhteydessä oppilaisiin ja antavat tukea oppimiseen
koulunkäyntiavustajien lisäksi.
Koulutiloissa jatkuu viemäriremontti, joka on menossa nyt
kolmannen kerroksen Koiramäessä eli 1. ja 5. luokkien tuvassa.
Nyt sitä onkin hyvä tehdä, kun tiloissa ei ole ihmisiä.
Valitettavasti joudumme perumaan tältä keväältä
vanhempainillan, ympäristömessut, kevätjuhlat ja kuutosten
kukituksen. Myöskään uusille koulutulokkaille ja heidän
vanhemmilleen emme voi järjestää tutustumisaamua koululla.
Pääsiäislomaa vietämme 9.-13.4.2020.
Hannele Frantsi
rehtori
0400 585 699
hannele.frantsi@espoo.fi

Tiedämme miten kuormittava tilanne
kodeissa ja työpaikoilla on ja sen vuoksi
toivon kaikilta armollisuutta itseä ja
toisiamme kohtaan. Opetuksen
tavoitteet pidetään nyt ihan
perusasioissa. Tässä tilanteessa
jokainen meistä oppii uusia taitoja
monissa asioissa huomaamattaan.
Toivon teille voimia ja toistenne
auttamista ja tukemista
poikkeuksellisissa oloissa, joita nyt
elämme!

Hyvää ja rentouttavaa
pääsiäistä kaikille!
Keväisin terveisin, Hannele

