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Koulusta kuuluu.... helmikuussa 2017 
 

Kelit suosivat mukavasti talviliikuntaa tänä vuonna, joten otetaan siitä kaikki irti. Luokat hiihtävät ja 
luistelevat, ja varsinkin hyödyntävät Pullinlahden radan. Tämä on juuri sopivaa touhua Liikkuva 
koulu – hankkeessa mukana oleville!  
Koulu järjestää myös talviliikuntapäivän vielä ennen talvilomaa, Wilman kautta on tullut tarkempaa 
tietoa ja luokissa on kyselty osallistumisia eri toimipisteille. 
 
Näin Liikkuva koulu - hankkeessa mukana olevana kouluna toivoisimme myös huomiota lasten 
koulumatkaliikkumiseen – vahvasti suosittelemme, että autokyytejä koulun portille vältettäisiin. Jos 
nyt pitkästä matkasta kyyti pimeänä aamuna koululle tuntuu tarpeelliselta, niin ainakin voisi tehdä 
niin, että lapsi kävelisi edes tuolta linja-autopysäkiltä koululle. Tämä helpottaisi myös tuota 
liikennesumaa koulun portin edustalla. 
Välituntiliikkuminen koulun pihalla on esimerkillistä! 
 
Kasvatusyhteistyö – hankkeen puitteissa Vanhempainyhdistys, Kellarpellon koulu ja päiväkoti, 
sekä Kallislahden koulu järjestävät yhdessä koko perheen liikuntapäivän tässä omassa 
pihapiirissä. Ohjelma on mielenkiintoinen ja houkutteleva, tulkaa mukaan koko perheen voimin! 
Ohjelma on Wilmassa ja sitä kautta kyselemme alustavasti ilmoittautumisia, jotta osamme varata 
riittävän määrän makkaroita. Osallistujien kesken arvotaan myös mukavia palkintoja, oikein 
lämmin kiitos lahjoittajille (OP Suur-Savo, K-supermarket Eväskellari, Intersport Savonlinna, 
Savonlinnan Teatteri sekä Fysiokulma). Vanhempainyhdistykselle lämmin kiitos hyvin hoidetuista 
järjestelyistä! 
 
Vanhempainyhdistys muuten järjestää jälleen koko perheen teatteri-illan toukokuussa. 
Savonlinnan teatterin Ihmemaa Ozin yksi näytäntö on viimevuotiseen tapaan ostettu meille – 
palaamme tähän lähempänä ajankohtana lippujen varauksen osalta, mutta varatkaa 
kalentereistanne ke 3.5. ilta, jos olette innostuneita lähtemään yhdessä teatteriin. 
 
Tammikuussa koululla kävi vierailijoita. Erkki Ikäläinen kävi kertomassa olosuhteista 
pakolaisleireillä, meiltähän lähti hänen mukaansa lasten piirustuksia tuomaan väriä kurjiin 
olosuhteisiin. Kansanedustaja Heli Järvisen vierailu aloitti Suomi100v monialaisen 
oppimiskokonaisuutemme käsittelyn. Oppilaat olivat pohtineet hyviä kysymyksiä Helille, varsinkin 
kansanedustajan työnkuva mietitytti kovasti. 
 
Suomi 100 – aiheen käsittelyä jatkamme nyt keväällä Kalevala-teemaviikolla ja sitten syksyllä 
suomalaisuuteen ja Suomen itsenäisyyden vuosiin keskittyen.  
 
Helmikuun tapahtumia 
 
2.2. sisääntuloharjoitus 
14.2. 3-5 lk hiihtokilpailu  Aholahti 
17.2. seurakunnan päivänavaus 
la 18.2. klo 12-15 Vanhempainyhdistyksen perheliikuntatapahtuma 
23.2. koulun talviliikuntapäivä 
23.2.17  klo 10.30 alkaen KLL Etelä-Savon Piirin hiihtokisa Mikkelissä 
vko 9  Talvilomaviikko 
 

Mukavia hiihto- ja luisteluretkiä myös talvilomaviikolle toivottaen 

  Kellarpellon koulun väki   

 

 


