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Koulusta kuuluu.... toukokuussa 2015 

 

Koulun kevätjuhla on tiistaina 19.5., a-luokille klo 17.30 ja b-luokille klo 18.30. 
Lue lisää kevään kuulumisia ja tapahtumia tiedotteesta. 

Rakeita ja sinivuokkoja, kesä tulee! 

Toukokuu on tapahtumia täynnä. Alla olevassa tapahtumakalenterissa on päivitettynä 
koko koulua koskevia tapahtumia, mutta näiden lisäksi luokat tiedottavat omista retkistään 
ja erikoispäivistään. Muistattehan, että koulun pyöräretkillä kypärä on pakollinen 
varuste. 
 
Vanhempainyhdistys kutsuu teitä myös mukaan vielä yhteiseen illanviettoon saunomisen 
ja pihapelien merkeissä. Maanantaina 18.5. klo 18 alkaen tervetuloa OP:n majalle 
Loikansaareen – ota saunakamppeet ja omat eväät mukaan. Tähän tapahtumaan ovat 
kaikki tervetulleita mukaan koko perheen voimin. 
 
Katuviestiin olemme uskollisesti osallistuneet joka vuosi, joten mukaan lähdetään nytkin. 
Tulkaa mukaan huoltojoukoiksi ja kannustamaan joukkueita tiistaina 12.5. 
 
Huhtikuussa osallistuimme koulujen väliseen sählyturnaukseen. Mukana olleet lapset 
saivat kiitosta hienosta edustamisesta ja innokkaasta osallistumisesta – menestystäkin 
taisi koulun pienimmille tulla.. Onnea ja kiitos kaikille mukana olleille lapsille ja aikuisille! 
 
Huhtikuulla toteutimme lukuvuoden yhteisesti sovituista teemaviikoista vielä Yleisen 
järjestyksen teemaviikot. Luokkia haastettiin pitämään oma käytävänpätkä siistinä ja 
kiinnittämään erityisesti huomiota oman luokan järjestykseen ja siisteyteen.  
 
Neljäsluokkalaiset järjestivät koko koululle aiheesta kilpailun, jossa tuomaroivat koulun 
siistijät Raili ja Ulla. Raili kiitteli jokaisen luokan hienoa tsemppausta järjestyksen suhteen. 
Erityisesti hän kuitenkin mainitsi kaksi luokkaa – toinen on 5a, jossa ei turhia tavaroita ole 
lattioilla ja luokka on pysynyt hienosti järjestyksessä. Kisan voittajaksi nousi oppilaiden 
upealla yhteisellä vastuunkannolla 3b – luokka. Raili kertoi, että luokka on koko vuoden 
ajan kiitettävästi huolehtinut mm. käytäväosuutensa siistinä pysymisestä. Onneksi olkoon!. 
Vaikka haastekisa päättyi, toivottavasti sama asenne ja meininki jatkuvat kaikissa luokissa, 
me kaikki varmaan huomasimme, miten paljon mukavampi hiukan paremman järjestyksen 
keskellä oli toimia. 
 
Koulun piha on taas lumien sulettua oikein mukavan suosittu leikki- ja touhupaikka. Myös 
viikonloppuisin peliareena ja leikkialueet ovat kovassa käytössä. Näyttää siltä, että 
paikkoja osataan käyttää pääasiassa asiallisesti, ainakin meidän omien oppilaiden ja 
perheiden toimesta. Sen verran jouduimme kuitenkin ikäviä asioita viemään eteenpäin, 
että Vapun aikaan joku oli leikkinyt tulella pihan kiipeilylaivassa ja onnistunut polttamaan 
siihen jälkiä. Valvontakameran kuviin nämä nuoret ovat tallentuneet. Olisi paljon 
mukavampi kaikille, jos piha välineineen ja leikkipaikkoineen säilyisi kunnossa. Ilkivalta 
saattaa koitua hyvinkin kalliiksi tekijöille, jotka jäävät kiinni. 
 

 



Pyöräileviä lapsia muistutan, että pihalla on päiväkodin ja iltapäiväkerhon toimintaa 
myöhään iltapäivään asti, joten piha-alueella pyöräilyä pitäisi välttää niin kauan kuin siellä 
on leikkiviä lapsia. 
 
Koulun kevätjuhla on tiistaina 19.5. kahdessa osassa; klo 17.30 a-luokkien oppilaat 
ja huoltajat ja klo 18.30 b-luokkien oppilaat ja huoltajat. Tervetuloa! 
 
Todistukset jaamme sitten oman väen kesken lauantaina 30.5. klo 8.30-9.30. 

Toukokuun tapahtumia 

1.5. Vappu 
6.5.  klo 10 koululla esitys Sinä olet tähti 
7.5.  Eurooppa-päivän tapahtumia linnassa ja museolla 
8.5.  klo 12 Talent Show 
12.5.  Katuviesti 
13.5.  Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä kokoontuu 
14.5.  Helatorstai 
15.5.  seurakunnan päivänavaus 
15.5.  kuoro esiintymässä Aapelissa 
 
18.5.  klo 18 Vanhempainyhdistyksen järjestämä illanvietto OP-majalla  
                   Loikansaaressa; nyyttäriperiaatteella – kaikki tervetulleita!  
19.5.  Kevätjuhla 
                        klo 17.30 a-luokat 
                        klo 18.30 b – luokat 
21.5.  oppilaskunnan kokous 
25.5.  tulevien ekaluokkalaisten tutustumispäivä 
la 30.5.  klo 8.30-9.30 Todistusten jako 
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