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Aurinkoista toukokuun alkua kotiväelle!
Tällä viikolla aletaan pystyttää työmaata koulun kentälle
ja sen liepeille. Pyörätelineet saattotien varressa ovat
todennäköisesti edelleen käytössä. Uuden lisärakennuksen
pitäisi valmistua 31.7. mennessä ja se luovutetaan meille
käyttöön 1.8.2016. Lisärakennukseen siirtyvät kaksi
Ymmerstan esiopetusryhmää ja kolme uutta 1. luokkaa.
Pääkoululle jäävät siis luokat 2.-6. ja iltapäiväkerhotoiminta.
Toivon kaikilta malttia, kärsivällisyyttä ja intoa uuden lisätilan
kanssa. Tällä viikolla (19) välitunnit vietetään yläpihalla ja
teknisen tilan päädyssä, ja jos se on mahdollista, kentällä.
Keskiviikkona 4.5. vietämme pitkän perinteen mukaan
oppilasparlamentin päivää ja kaikilla on koulua klo 913.15. Ohjelmassa on oppilaiden suunnittelemia ja toivomia
pajoja, puffetti (5. luokkien leirikoulua varten, max. 5 euroa
mukaan) ja salissa oppilaiden esityksiä. Sen jälkeen onkin
helatorstaivapaat 5.-8.5.
11.5. keskiviikkona tulevat uudet ekaluokkalaiset ja
heidän vanhempansa tutustumaan koululle. Samaan aikaan
saamme arvovaltaisia vieraita, kun Mosambikin
opetusministeri ryhmineen ja opetustoimenjohtajamme
tulevat tutustumaan kouluumme.
Kuudesluokkalaisten kanssa käymme palautekeskustelua
vuosista Ymmerstan koulussa. Se on arvokasta, kun
kehitämme toimintaamme.
Toukokuussa viimeistellään lukuvuoden opintoja ja kootaan
arviointeja, eli vielä on opintoja edessä. Tässä kevään
viimeisen viikon aikatauluja :
- 1.6. koulua kaikilla klo 9-12 ja kevätjuhlat, ensimmäinen
klo 17.00 (1.lk, 3.lk, 5. lk) ja toinen klo 18.30 (2. lk, 4.lk, 6.lk)
- 2.6. to koulua kaikilla klo 8.15-12
- 3.6. pe koulua kaikilla klo 9-12
- 4.6. la koulua kaikilla klo 9-11.30
Syksyllä jatkuu koulu taas 16.8. ti klo 9.00. Silloin
kokoonnutaan yläpihalle (2.-6. luokkalaiset) ja kentälle (1.
luokkalaiset), josta opettajat hakevat oman ryhmänsä.
Laitan teille vielä myöhemmin tiedon ensi vuoden
opettajatilanteesta, joka on valitettavasti monelta osin auki
meistä johtumattomista syistä.
Aurinkoista äitienpäivää ja kiitos hienosta yhteistyöstä
kaikille!

Monialaisen
opintokokonaisuuden viikolla
tehtiin itsenäisesti, mutta
ohjatusti tutkimuksia
luonnosta ja toimituskunta
kävi tutustumassa ja
tekemässä juttuja töistä.

Yhteistyöterveisin,
Hannele

Opetussuunnitelma
2016

Opetussuunnitelman
valmistuminen
Ymmerstan koulussa opettajat ovat työstäneet
keskustelemalla, suunnittelemalla ja oppilaita sekä
teitä kuullen uutta, syksyllä toteutettavaa
opetussuunnitelmaa. Suurkiitos kaikille
osallistumisesta! Olemme myös pitäneet kokeeksi
yhden monialaisen oppimiskokonaisuuden, joka tulee
olemaan käytäntö seuraavina vuosina.
Oppimiskokonaisuuksilla pyritään eheyttämään
opetusta niin, että oppiaineiden sijaan opiskellaan
enemmän tosielämän ilmiöitä, jotka eivät jakaudu
oppiaineiden mukaan, vaan koskevat useita eri
oppiaineita. Uusi opetussuunnitelma korostaa koulun
tehtävää opettaa eri tieteenalojen kieltä samalla, kun
opiskellaan sisältöjä.
Periaate uudessa opetussuunnitelmassa on se, ettei
koulu kirjaa kovin paljon enää omaa tekstiä, vaan
tavoitteet ja sisällöt tulevat opetussuunnitelman
perusteista (jotka Opetushallitus on antanut) ja
Espoon kunnan opetussuunnitelmasta.
Kun koulumme opetussuunnitelma on valmis,
julkaistaan se nettisivuillamme ja voitte tutustua
siihen kesän aikana. Ennen sitä hyväksyy koulun
johtokunta opetussuunnitelman. Syksyn
ensimmäisessä vanhempainillassa käsitellään asiaa
kanssanne.
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Luokissa ja kerhoissa
tehtyjä oppilastöitä.
0400-585699

