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Koulusta kuuluu.... maaliskuussa 2014 
 

Turhaan taisimme kehottaa teitä suksien voiteluun… näyttää siltä, että koulun hiihdot jäivät meidän 
Aholahtipäivämme varaan. Onneksi saimme järjestettyä liikuntapäivän ennen talvilomaa, ohjelma oli oikein 
mukava sekä oppilaiden että opettajien mielestä. 
 
Kevät on ollut säiden suhteen erikoinen. Nyt vesikeleillä olisi tärkeää, että lapsilla on säähän sopivat 
varusteet niin välitunneilla kuin liikuntatunneillakin. Ulkona liikutaan, ellei vettä sada kaatamalla. Vanhat 
kunnon kumisaappaat ovat arvossa arvaamattomassa. Vaihtosukat olisi myös hyvä olla repussa, märissä 
sukissa on kurja olla koko päivä. 
 
Käytävät ovat vuoroin pölyiset, vuoroin märät – onhan kaikilla sisäkengät? 
 
Kenkien ja muiden varusteiden suhteen toivomme, että ne merkittäisiin kunnolla, selvästi lapsen koko 
nimellä, jotta turhilta sekaannuksilta vältyttäisiin. 
Pyydämme myös, että koululla käydessänne vilkaisette – tai pyydätte oppilasta tarkistamaan – naulakot ja 
löytötavarakorit ja viette ylimääräiset omat tavarat pois. Siellä on paljon esim. pyyhkeitä, paitoja, 
ulkoiluhousuja ym. jotka eivät tunnu kuuluvan kenellekään.  Loppukevään aikana ne kerätään laatikkoon ja 
toimitetaan kierrätykseen. 
 
Jo helmikuun kuukausikirjeessä pyysimme apua puhelinkäyttäytymisen ja puhelinkiusaamisen kanssa. 
Ongelma puhelimien kanssa koulussa on kasvanut liian suureksi. Koulun järjestyssäännöissä sanotaan, 
että omia mobiililaitteita ja puhelimia saa käyttää opiskelun tukena opettajan luvalla. Vuoden alussa 
voimaan astuneen koulurauhasäädöksen mukaan opettajalla on oikeus ottaa oppilaalta pois koulutyötä 
häiritsevät esineet. 
Tiedoksenne, että tästä eteenpäin otamme välittömästi puhelimen oppilaalta päiväksi parkkiin, mikäli hän 
käyttää sitä luvatta ja varsinkin asiattomasti (Instagrammit, WhatsAppit, tekstiviestit, kuvat) koulupäivän 
aikana. Tämä koskee myös koulun kerhoja. Oppilaat tietävät, että puhelin pidetään päivän aikana 
äänettömällä ja repussa. Jos teillä on tarve tavoittaa lapsenne ja hän ei vastaa puhelimeen, soittakaa 
koulun numeroihin. 
 
Päiväkoti on valmistunut vauhdilla. Toukokuun lopussa sen pitäisi olla luovutuskunnossa ja 4.8. 
päiväkotilaiset aloittavat työskentelyn upouusissa, hienoissa tiloissa ja tässä yhteisessä pihapiirissä. 
Pihakin saadaan kevään ja alkukesän aikana lopulliseen muotoonsa. 
Innolla sitä odotamme! 
 
Aktiivinen, upea oppilaskuntamme on päättänyt käyttää heille vuosien varrella kertyneitä varoja koko 
koulun hyväksi hankkimalla kirjastoon kirjoja. Kaikilta luokilta kysyttiin millaisia kirjoja oppilaat haluavat ja 
Mari-opettaja valtuutettiin niitä hankkimaan. Kiitos koko koulun puolesta! 

 

Maaliskuun tapahtumia (muutokset mahdollisia) 
 
12.3. Viikarit Olavinlinnassa 
12.3. Kirjastoauto koululla 
19.3. Koulun oppilashuoltoryhmä kokoontuu 
21.3. Viikarit vierailulla Joelissa  
21.3. Seurakunnan päivänavaus 
25.-28.3. 5a leirikoulussa Vuokatissa 
31.3. Viikarit uimassa 
31.3.  klo 18 Vanhempainyhdistyksen kokous 
 
Aurinkoista maaliskuuta! 

Kellarpellon koulun väki   

 


