
Koulusta kuuluu elokuussa 2017 

 

Helteisestä säästä on tullut koulun alkamisen tavaramerkki, mutta ei se haittaa, päinvastoin! On mukava 

katsoa koulun pihan ja käytävien täyttymistä vielä iloisesti kesämielellä kirmailevilla oppilailla. Myös 

juhlavasti auringonpaisteessa ja kesätuulessa liehuva Suomen lippu erityisesti ekaluokkalaisten koulun 

alkamista juhlistamassa on merkki siitä, että uusi kouluvuosi on aluillaan. 

Tänä vuonna juhlistamme Suomi 100 juhlavuotta, niin kuin varmaan jokainen koulu ja päiväkoti kautta 

Suomen maan. Teemaa vietimme painotusalueena jo viime keväänä Kalevalaviikon merkeissä, tänä syksynä 

katselemme Suomen historiaa ja nykypäivää, sekä suomalaisuutta hiukan lähemmin. 

Uuden Opetussuunnitelman mukainen arviointi otettiin osittain käyttöön viime vuonna, nyt myös 

oppilasarviointi on uudistunut ja mm. uudet arviointikaavakkeet otetaan käyttöön. Tätä esittelemme 

tarkemmin syksyn huoltajaillan yhteydessä. Huoltajailta on keskiviikkona 20.9. klo 17.30 alkaen, voitte sen 

jo kalentereihin laittaa. 

Koulun syystiedote julkaistaan Wilmassa 1.9. Siinä on tarkemmin tietoa luokkien tulevan lukuvuoden 

suunnitelmista ja tavoitteista, sekä muuta tärkeää huomioitavaa koululaisen huoltajille. Myös lukuvuoden 

alustava tapahtumakalenteri tulee Wilmaan ja koulun kotisivulle, kurkistakaa sitäkin, jotta voitte jo joitakin 

päivämääriä kalentereihinne merkitä. Nyt ihan ajankohtaisena asiana on koulukuvaus, joka on 23.-24.8.  

HUOM: Wilmassa ilmoittautumislinkki! Ilmoittautuminen 21.8. mennessä. 

Koulun kerhojen tilanne selviää syyskuun alkuun mennessä, mutta muistutan jo tiedossa olevista kerhoista: 

Musiikki- ja tanssiopiston vaskipuhallinkerho 3-5- luokkalaisille alkaa koulun musiikkiluokassa tiistaina 

22.8. klo 14. Kovasti toivotaan mukaan innokkaita puhaltajia! Kerho on ilmainen ja musiikki- ja tanssiopisto 

lainaa soittimet. Wilmassa on tiedote, jossa on tarkemmat yhteystiedot. 

JuniorSapko sai Olympiakomitean rahoitusta liikuntakerhojen järjestämiseen. Kerhoja on kaksi, molempia 

10h syksyllä ja 10 h keväällä. Maanantaisin klo 13-14 kerho on 1-2 luokkalaisille, klo 14-15 3-5 

luokkalaisille koulun / päiväkodin salissa ja pihalla. Kerhoissa tutustutaan eri liikuntalajeihin. Nämä kerhot 

alkavat viikolla 40. 

Wilmassa on myös tiedote Linnalan soitonopetuksen esittelystä, käykää katsomassa, jos kiinnostaa. 

Pianotunteja on järjestetty omalla koululla koulupäivien jälkeen. 

Wilmassa on myös seurakunnan tiedote heidän kerhotoiminnastaan. 

Samoin Wilmassa on tiedotteena Olavinlinnan ilmoitus Mustan Pässin historiakerhosta lapsille – tämä on 

maksullinen kerho, johon pitää ilmoittautua 6.9. mennessä. 

Torstaina 17.8. klo 19 on Olavinlinnassa kulttuurifoorumi, johon ovat kaikki tervetulleita. Ohessa 

kaupungin kutsu: 

Tervetuloa seuraamaan suomalais-kiinalaista opiskelijoiden kulttuurifestivaalia Olavinlinnaan 

torstaina 17. elokuuta 2017 klo 19. Luvassa monipuolista ja korkeatasoista ohjelmaa 

kaikenikäisille. Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja linnan ovet aukeavat klo 18.30. Tule ajoissa ja 

varmista hyvä paikka katsomosta.  

 

Lisäksi Linnalan opistolla, Sotilaspojankatu 7, on kiinalais-suomalaisista oppilastöistä koostuva 

taidenäyttely avoinna yleisölle 17. -18. elokuuta klo 9-16. Tule ihastelemaan! 



 

Pukukoodi kulttuurifestivaaliin: siistit ja lämpimät vaatteet 

 

Näissä Wilmassa ja kotisivulla julkaistavissa kuukausikirjeissä on tuttuun tapaan ajankohtaisia kuulumisia ja 

huomioitavia asioita meille ja teille kaikille. Opettajat tiedottavat tarkemmin omiin luokkiinsa liittyvistä 

asioista. 

Syksy on vielä – varsinkin jos säät sallivat – hyvää aikaa erilaisille retkille lähiympäristöön. Muistutan, että 

meidän sopimuksemme mukaan 3. luokkalaiset saavat tulla kouluun pyörällä, edellyttäen että 

liikennekäyttäytyminen on hallussa ja kypärä päässä. Koulun pyöräretkillä on kypäräpakko. Pyörään 

rinnastamme potkulaudat. 

Olemme Liikkuva koulu, joten kannustamme koulumatkaliikkumiseen 

kävellen tai pyöräillen! 

Mukavaa koulun alkua meille kaikille!  

 


