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Koulusta kuuluu.... helmikuussa 2015 

 
 
Hiihto- ja luistelukelit ovat olleet loistavat, toivottavasti ne jatkuvat talviloman jälkeen – 
tarkoituksenamme on pitää viikolla 10 koko koulun yhteinen talviliikuntapäivä. Tämä 
tiedoksi teille jo näin etukäteen. Perinteisesti päivä on ollut ennen hiihtolomaa, mutta nyt 
järjestelyjen vuoksi vasta loman jälkeen. 
 
Kaukalon reunalla on jälleen käytettävissä lämmin luistelukoppi. Toivottavasti sitä 
osataan käyttää oikein, jotta se pysyy ehjänä ja kunnossa luistelukauden loppuun asti. On 
suuri etu päästä sisätilaan vaihtamaan luistimet jalkaan. 
 
Nyt kun tuota lunta on reilusti, koulun edustalla oleva tien reunojen lumipenkat kaventavat 
tietä aika tavalla ja monet huoltajat ovat tuoneet esille huolen koulun pihan keskimmäisen 
portin sijainnista ja sen kuluväylän vaarallisuudesta pihalta tien yli parkkipaikalle. Olemme 
asiasta toimitilapalvelun kanssa keskustelleet ja päätimme turvallisuussyistä lukita 
keskimmäisen portin pois käytöstä nyt talviaikaan. Käynti koulun pihaan siis joko 
tennishallin päädyn puoleisesta portista tai koulun pääportista. Olettehan erittäin 
varovaisia liikkuessanne aamuhämärissä koulun parkkipaikalla, huomioikaa 
ajosuunta! 
 
Helmikuussa meillä on ensimmäistä kertaa koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän 
kokous, jossa ovat mukana sekä oppilaiden, että huoltajien edustajat. Yhdessä 
pohdittavana asiana on mm. kouluviihtyvyys. Vanhempainyhdistys on Wilman kautta 
pyytänyt teitä huoltajia vastaamaan pieneen kyselyyn kouluviihtyvyyteen ja 
vanhempainyhdistyksen toimintaan liittyen. Vielä ehtii, jos on unohtunut! Olisi tärkeää 
saada teidän mielipiteenne kuuluviin ja tämä on oivallinen tapa siihen. Vastauksista 
tehdään koonta, joka käsitellään tuossa kokouksessa. Kysely on tehty myös oppilaille ja 
oppilaskunta on vielä täsmentänyt kyselyä lisätehtävällä, johon luokat ovat vastanneet. 
Nämä käsittelemme yhdessä ja sovimme oppilashuoltoryhmän kanssa jatkotoimenpiteistä. 
Myös teille tulee viestiä sitten vanhempainyhdistyksen kautta kokouksen keskusteluista. 
 
Vanhempainyhdistys muistuttaa lukukauden xylitol-maksuista. Se on toki 
vapaaehtoinen, mutta 8e/ lapsi on edullinen, siihen nähden, jos ostatte pastillit kaupasta 
itse. Koko koulua koskevat kustannukset ovat n. 1500e, maksuja on tullut n.300 euron 
edestä. Pastillin ottaminen ruokalassa lounaan jälkeen on ollut erinomainen tapa huolehtia 
asiasta ja kaikki oppilaat ovat näin pastillinsa saaneet. Kovasti toivomme, että tätä 
käytäntöä olisi mahdollista jatkaa. 
Wilmassa on pysyvänä tiedotteena ohjeistusta maksun maksamiseen. 
 
Helmikuussa on luvassa mukavia tapahtumia. 
Heti 3.2. koulu  ja päiväkoti on kutsuttu toritapahtumaan julistamaan Norpparauhaa. Jos 
vain pääsette, menkää mukaan! Ekaluokkaisista ja eskareista koottu joukko esiintyy ja 
meidän ekaluokkalaisemme Miisa ja Kiira lukevat  Norpparauhan julistuksen. 
 
Ystävänpäivän kunniaksi laulelemme yhdessä perjantaina 13.2. Sinnekin mahtuu mukaan 
laulamaan, jos sattuu olemaan hetki vapaata. 

 



 
Ja niin uskomattomalta kuin se tuntuukin, talviloma on vain muutaman viikon kuluttua! 
Sitten mennäänkin jo vauhdilla kohti kevättä… 
 
 
 
Helmikuun tapahtumia 
 
3.2. klo 9.30 Norpparauhan julistus torilla, mukana 1AB:n oppilaita ja Viikarit 
4.2. Jone ja Kroko; Sinä olet tähti –esitys koko koululle 
5.2. Sapkon jääpelitunnit 0-2 luokkalaisille 
11.2. klo 13 Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä kokoontuu,  

mukana oppilaiden ja huoltajien edustajat 
13.2. klo 10 Ystävänpäivälaulelot 
17.2. koulujen väliset hiihtokilpailut Aholahdessa 
20.2. seurakunnan päivänavaus 
 
VIIKKO 9 Talvilomaviikko 
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