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Koulusta kuuluu.... elokuussa 2016 

 
Lämpimästi tervetuloa aloittamaan uutta kouluvuotta! 
 
Lippu nostettiin ekaluokkalaisten kunniaksi tuuleen hulmuamaan, mutta kyllä oli mukava 
nähdä koko joukko innostuneita oppilaita aloittamassa syyslukukautta. 
Koulusta kuuluu –kirjanen tulee koteihin syyskuun alussa, mutta tässä tiedoksenne 
muutama asia jo ennen sitä. 
 
Oppilaiden toivomuksesta meillä on pitkä välitunti joka päivä klo 9.30-10. Tämä tarkoittaa 
sitä, että päivän toinen oppitunti alkaa aina klo 8:45. 
Tämä on näkyvissä myös työjärjestyksissä Wilmassa. 
 
Seuratkaa Wilmaa, koulun kaikki tiedottaminen tapahtuu sitä kautta. Jos teillä on ongelmia 
Wilma-tunnusten tai Wilman käytön kanssa, voitte ottaa yhteyttä rehtoriin, puh. 044 
4174580. 
 
Opettajat käyvät koulun järjestyssäännöt läpi oppilaiden kanssa heti tässä koulun alussa. 
Ne uudistettiin viime keväänä, oppilaiden ehdottama muutos lisättiin ja vanhemmilla oli 
myös mahdollisuus niitä kommentoida. 
 
Säännöissä ja toimintatavoissa meillä on yhdessä sovittu suositus polkupyörällä kouluun 
tulemisesta: 
3-5 –luokkalaiset voivat tulla kouluun pyörällä, 1-2 luokkalaiset vain jos huoltaja on mukana 
saattamassa ja hakemassa. Tokaluokan keväällä järjestämme oppilaille pyöräilytestin, 
jonka suorittaminen antaa oikeuden tulla pyörällä kouluun. Tämä on ollut myös lapsille 
tärkeä juttu, siirtyminen ”isojen” oppilaiden joukkoon. 
 
Pyöräilykypärä on pakollinen kaikilla koulun retkillä. Koulumatkoilla se pitäisi olla myös 
päässä; jos kolareita ja kolhuja oppilaille koulumatkoilla pyöräillessä sattuu ja lääkärinhoitoa 
tarvitaan, vakuutusyhtiö ensimmäisen tiedustelee oliko kypärä päässä. 
 
Pöllänkota Pitkässäniemessä on täysin uudistunut, suuri kiitos tekijöille! Otamme sen 
aktiiviseen käyttöön koulun toiminnoissa, käykäähän siellä myös vapaa-ajalla lasten 
kanssa. Samalla voisi pitää silmällä, että alue on siisti ja kunnossa. 
 
Koulun piha-alueella valitettavasti tehtiin taas ilkivaltaa kesän aikana. Edelleen pyydämme 
apuanne pihan valvomisessa – rohkeasti huomauttakaa nuorisolle, jos näette toimintaa, 
joka ei ole asiallista. Tiedän, että kielenkäytön kanssa on myös ollut ongelmia. Siihenkin 
toivomme aikuisten asiallisesti puuttuvan, silläkin uhalla, että vastaus ei ole yhtä asiallinen. 
Näin me olemme koulun ja päiväkodin aikuisten kesken sopineet. 
 
Uusi opetussuunnitelma on meillä otettu innolla vastaan. Syksyn yhteisessä 
vanhempainillassa (ajankohta ilmoitetaan mahdollisimman pian) haluamme tutustuttaa teitä 
huoltajia myös OPSin kiemuroihin. Tässä kirjeessä on edelleen linkit Savonlinnan 
opetussuunnitelmaan ja opetushallituksen sivustolle. 
 

 



Kouluvalokuvaus onkin nyt jo elokuussa, 25.8., saadaan vielä kesän rusketus 
ikuistettua kuviinkin! 
 
19.-21.8. Luontoelokuvafestivaaleilla esitetään myös Kellarpellon koulun viime vuoden 
5b-luokan elokuva – käykää ihmeessä katsomassa! 
 
Valtakunnallinen Koulurauha lukuvuodelle 2016–2017 julistetaan Seinäjoella 23.8.2016 
kello 9.30-10.30. Koulut ympäri Suomea voivat seurata valtakunnallista julistustapahtumaa 
suorana nettilähetyksenä koulurauhan nettisivujen kautta.  
 
Näitä kuukausikirjeitä julkaisemme edelleen Wilmassa kuukausittain, pyrimme keräämään 
tulevat tapahtumat hyvissä ajoin tiedoksenne. Tämän lisäksi luokanopettajat tiedottavat 
luokan omista tapahtumista. 
 
Katselkaahan tähtitaivaalle pimeän tultua 12.-13.8, siellä tapahtuu!! 
 
 
Elokuun tapahtumia 
 
19.-21.8. Luontoelokuvafestivaali 
23.8.  Koulurauhan julistus 
25.8.  Koulukuvaus  
 
    

 

  Kellarpellon koulun väki   
 

https://seutuops.wordpress.com/   - seudullinen opetussuunnitelma 
http://www.oph.fi/ops2016 - opetushallituksen sivusto  
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