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Koulusta kuuluu.... huhtikuussa 2014 
 
 

Joku laskeskeli, että kesälomaan on kahdeksan viikkoa. Nyt viimeistään on opiskelujen kanssa 
aika aloittaa loppukiri, jos ote on päässyt vähän lipsahtamaan. Kevät nimittäin kokemuksen 
mukaan humpsahtaa ohi vauhdilla. 
 
Kevään aikana olemme muistutelleet teitä, kotiväkeäkin, lasten sosiaalisen median käytöstä 
ja sen valvonnasta. Ikävä sanoa, mutta ongelmat tuntuvat jatkuvan edelleen. Me koulussa emme 
voi valvoa lasten puhelimien ja tietokoneiden käyttöä, joten pyydämme teitä kotona nyt 
kiinnittämään asiaan erityistä huomiota. Jos mietitte, mistä on kysymys, tässä erään huoltajan 
kertomaa: 
What’s App – ryhmässä viestitellään siitä, miten energiajuomilla saa pään sekaisin, haukutaan 
toisia, viljellään surutta kirosanoja. Nyt kysymyksessä eivät ole koulun ”isot oppilaat”. 
 
What’s Appin ikäraja on 16 vuotta, Instagrammin 13 vuotta. Linkin takaa lisätietoa. 
 
http://www.iltasanomat.fi/digi/art-1288643107552.html 
 
Olkaa hyvät, ja huolehtivina huoltajina ratsatkaa lapsenne puhelin ja muut mobiililaitteet. 
Suosittelemme vahvasti käyttökieltoa ja rajoituksia, mikäli asiattomia viestejä tai kuvia tai 
nauhoituksia löytyy. Ennen kuin tilanne täysin karkaa käsistä. 
 
Meillä on Wilmassa kokeilussa lomake, jonka kautta te voitte suoraan ilmoittaa 
muuttuneista yhteystiedoistanne. Muutoksenne kirjautuvat suoraan koulun oppilastietokantaan. 
Lomake aukeaa vasemmassa sivussa olevan valikon ”Lomakkeet” otsakkeen kautta. ”Huoltajien 
yhteystiedot” kaavakkeeseen voitte kirjoittaa muuttuneet yhteystiedot, HUOM: Oppilaan tiedot on 
myös muutettava, tiedot eivät automaattisesti päivity huoltajan tietojen mukaan. Näin meillä on 
ajan tasan olevat yhteystiedot helposti Wilmassa oppilaan etusivulta löydettävissä. 
 
Toivomme, että saamme pikkuhiljaa muitakin lomakkeita käyttöön Wilman kautta täytettäväksi. 
 
Mukavia tapahtumia on tiedossa huhtikuulle. 
 
Nyt heti tällä viikolla SPR käy kouluttamassa kaikkia oppilaita perusensiaputaidoissa – 
opeteltavina asioina ovat  mm. hätänumeroon soittamisen, tajuttoman ensiapu, verenvuodon 
tyrehdytys ym.  
 
Keskiviikkona 23.4. musiikkia opettavat opettajat ja koulun musisoivat oppilaat järjestävät 
oikein perinteisen kahvikonsertin koululla. Tarkempaa tietoa tulee Wilman kautta, mutta 
alustavasti tiedoksenne, että tilaisuus on maksullinen, musiikki ja kahvi tarjoillaan pöytävarauksilla 
5€:n hintaan. Kaikki saadut varat käytetään musiikkivälineiden hankkimiseen. Ohjelmassa on 
huhujen mukaan pari yllätysnumeroa. 
 
Oppilaskunta järjestää koko koululle Vappuriehan 30.4. Lisätietoa siitäkin tulee myöhemmin. 
 
Polkupyöräkausi on alkanut. Muistutamme lapsia liikennesääntöjen noudattamisesta ja 
pyöräilykypärän käytöstä. Potkulautailijoita koskevat meillä samat säännöt kuin polkupyöräilijöitä. 
Potkulautoja on muutama ollut hauskasti rivissä tuossa pyörätelineessä. 
 
Koulun kentät ovat olleet kovassa käytössä, kiva juttu. Kohta joku voisi kokeilla jo pesäpallon 
pelaamista tuossa isommalla kentällä… 
 

 

http://www.iltasanomat.fi/digi/art-1288643107552.html


Huhtikuun tapahtumia (muutokset mahdollisia) 
 
4.4. SPR:n ensiapukoulutusrastit oppilaille            
9.4. Koulun oppilashuoltoryhmä kokoontuu 
16.4. Tatjanan piano-oppilaiden kevätmatinea koululla 
18.4. Pitkäperjantai 
21.4. Pääsiäismaanantai 
22.4. 5 luokkien tutustumispäivä Talvisalossa ja huoltajailta illalla Talvisalossa 
23.4. Kahvikonsertti koululla 
25.4. Seurakunnan päivänavaus 
30.4. Oppilaskunnan järjestämä Vappurieha 

 

Kellarpellon koulun väki   


