
Koulusta kuuluu elokuussa 2018 

Uuden lukuvuoden aloittaminen ja alkaminen saa aina vähän perhosia vatsaan niin isoilla kuin pienilläkin, 

mutta kun ensimmäinen koulupäivä on ohi, tuntuu kuin mitään kesälomaa ei olisi ollutkaan. Asiat 

loksahtavat käyntiin päivärytmiin, iloinen puheensorina täyttää koulun ja pihamaan, jalkapallopelit jatkuvat 

edellisen kevään tilanteista… Tästä se taas lähtee. 

Varsinainen syystiedote ilmestyy perinteiseen tapaan syyskuun alussa, mutta tässä teille jo muutama asia 

tiedoksenne ja huomioitavaksi. Jatkan näiden kuukausikirjeiden julkaisemista Wilman tiedotteina entiseen 

tapaan aina kuun alussa. Kirjeissä on kuulumisia ja huomioitavia asioita, luokkien opettajat tiedottavat aina 

tarkemmin omien luokkiensa tapahtumista ja asioista. 

Wilmassa on välilehti LOMAKKEET. Siellä on teille täytettäviä kyselyjä mm. kuvien ja töiden käyttölupia, 

oman laitteen käyttölupa jne. Varmistattehan, että olette lomakkeet jokaisen lapsenne osalta täyttänyt. 

Luvat tai kiellot näkyvät meille sitten oppilaan Wilman etusivulla. 

Samaisella Lomakkeet – välilehdellä on myös mahdollisuus käydä korjaamassa muuttuneita 

yhteystietojanne. Jos näin teette, muistattehan kuitenkin ilmoittaa meille, koska muutoksesta ei tule 

koululle minkäänlaista ilmoitusta. 

Kannustamme lapsia koulumatkaliikkumiseen kävellen tai pyöräillen. Teemme myös paljon koulun omia 

pyöräretkiä ja retkiä kävellen lähialueille. Koulumatkoilla pyöräilevien lasten on pidettävä kypärä päässä ja 

osattava  liikennesäännöt sekä asiallinen liikennekäyttäytyminen. Potkulaudan rinnastamme polkupyörään. 

Pyydämme, että te huoltajat vastuutatte omia lapsianne näiden turvallisuusasioiden kanssa. Kellarpellon 

alueella on monta vaaran paikkaa, niin kuin Liikenneturvan selvityksestä kävi ilmi. Lapsen oma turvallinen 

toiminta liikenteessä ei riitä silloin, kun ympärillä törttöillään – valitettavan paljon näemme omien 

oppilaidemme ajavan teitä pitkin, rinnakkain, keulivan pyörillä jne. Puutumme tilanteisiin aina ja voi olla, 

että seurauksena rehtorilta tulee kotiin toivomus pistää pyörä parkkiin törttöilyn seurauksena. Koulun 

pyöräretkillä on kypäräpakko. 

Koulun Liikuntaohjelma ja Tapahtumakalenteri julkaistaan Wilmassa, samoin syystiedote. Kaikki nämä ja 

muutakin tärkeää on Wilmassa pysyvinä linkkeinä, varsinaiset tiedostot sijaitsevat koulun kotisivuilla. 

Käykää lukemassa sitä mukaa kun ne ilmestyvät. 

Tapahtumakalenterista voisin nostaa esille Koulukuvauspäivät 13.-14.9., sekä koulun 

Huoltaja-illan keskiviikkona 19.9. Silloin avaamme upouuden koulukirjaston ovet teille 

tutustumista varten klo 17 ja aloitamme yhteisen vanhempainillan klo 18. 

Kuudesluokkalaisten huoltajille on tulossa lisäksi oma päihdekasvatus-aiheinen ilta, siitä 

tiedotetaan myöhemmin. 

Avoimet ovet meillä on tuttuun tapaan Kodin ja Koulun päivänä 28.9. 

Vanhempainyhdistys tiedottaa omasta toiminnastaan, tulkaa suurella joukolla toimintaan mukaan. 

Koulun kerhojen tilanne selviää piakkoin, kerhot alkavat syyskuussa ja niistä tiedotetaan Wilman kautta. 

Junior-Sapkon liikuntakerho 1-2 luokkalaisille pyörähtää käyntiin viikolla 36, myös siihen ilmoittautumisesta 

tulee lisätietoa. 

Lukuvuoden painotusalueita, teemoja ja tavoitteita esittelemme tarkemmin Syystiedotteessa, mutta jo nyt 

haastan kaikki mukaan toteuttamaan kannustavan ja myönteisen palautteen antamista, rauhallisen 

ruokailukäyttäytymisen harjoittelemista -  ja Tervehtimistä! 

Let’s have a great school year! 


