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Koulusta kuuluu.... joulukuussa 2015 

 
 

Marraskuu vaihtuu joulukuuksi, harmauden väistymiseen apukeinona ovat tuikkivat 
pihavalot ja kanelituoksuiset kynttilät, suosittelen. 
 
Marraskuun alussa koululla järjestettiin huoltajien toivoma, mielenkiintoinen keskusteluilta, 
jonka aiheena oli Lasten nettipelaaminen. Kutsu kyllä lähti kaikkiin koteihin sekä 
Pihlajaniemen  että Kellarpellon kouluilla, mutta paikalla oli harmillisen vähän väkeä, vain 7 
huoltajaa ja muutama opettaja. Illan materiaali jäi kouluille käytettäväksi esim. 
vanhempainiltojen alustuksena, joten palaamme varmasti asiaan. 
 
Marraskuussa tapahtui muutakin. Musiikkiopiston väki kävi pitämässä meille oikein 
mukavat tanssityöpajat, ehkä siellä tanssin kipinä syttyi useammassakin oppilaassa!  
 
Lassila-Tikanojan väki Hanne Turusen johdolla ja ystävälliset poliisikonstaapelit kävivät 
muistuttamassa meitä liikenneturvallisuudesta ja näkymisestä pimeillä tienvarsilla. Lapset 
pääsivät itse kurkistamaan kuorma-auton ohjaamoon ja huomioimaan sen, miten huonosti 
tietä ylittävä jalankulkija auton edestä kuorma-auton koppiin näkyy. He jakoivat kaikille 
myös heijastimet, joten toivottavasti ne nyt heiluvat olkapäällä tai hihansuissa. Eikä olisi 
pahitteeksi laittaa heilumaan useampikin heijastin. Kiitos Hannelle ja muulle väelle tästä 
tärkeästä, ajankohtaisesta ja mielenkiintoisesta päivästä. 
 
Kuoro sai paljon kiitosta esiintymisestä linja-autoasemalla ja kulki laulaen mukana 
kaupungin joulunavauskulkueessa . Esiintyminen Savonlinnasalissa Kerimäen mieskuoron 
kanssa on 12.12., menkäähän mukaan konserttiin!  
 
Vanhempainyhdistys kävi purkamassa Pöllänkodan palaneen rungon pois ja tarkoituksena 
on ensi keväänä rakentaa tilalle uusi katos. Toivottavasti silloin saamme hyödyntää teidän 
huoltajien ammattitaitoa ja osaamista uuden rakentamisessa. Suuret kiitokset 
purkuporukalle! 
 
Xylitol-pastillikeräys sujui hyvin, vanhempainyhdistyksen maksettavaksi jäi hyvin pieni 
osuus pastilleista. Muistutan vielä siitä, että teidän maksamanne 8€ on teidän oman 
lapsenne pastillien hinta. Tätä joku kyseli. Me emme kiellä pastillien ottamista yhdeltäkään 
oppilaalta, joten jos joku huoltaja ei jostain syystä ole voinut maksua maksaa, 
vanhempainyhdistys kattaa nämä osuudet omista varoistaan. 
 
Joulukuussa pelataan vielä koulujen välinen lentisturnaus ja juhlitaan Sibeliusta. 
 
Juhla on 8.12., kutsu on tullut kaikille wilmaviestinä jo hyvissä ajoin, tervetuloa mukaan. 
Kutsussa lukee ”juhlava pukeutumien”. Iltapukua ei juhlaa varten lapsille (tai itselle) 
tarvitse ostaa, mutta haluamme tehdä juhlavan juhlan lippumenoineen, joten toivomme, 
että verkkareiden tai ulkoiluhousujen sijaan  kaapista löytyisi vaihtoehto. 
 
Juhlan jälkeen viimeiset viikot rauhoitamme luokkien omille touhuille, opiskelua ja 
joulujuttuja. Todistukset jaamme oman väen kesken lauantai-aamuina 19.12. klo 8-9. 

 



 
Vanhempainyhdistys järjestää perheiden glögi-illan tiistaina 15.12. klo 18 alkaen. Ilta sai 
suuren suosion viime vuonna, toivottavasti tänäkin vuonna osallistujia on runsas joukko. 
Lisätietoa tulee vanhempainyhdistykseltä. 
 
 
 
 
Joulukuun tapahtumia 
 
1.12. Lentopalloturnaus, 1-2 minitiikerit 
2.12.  Lentopalloturnaus, 3-4 tsemppitiikerit 
3.12. Lentopalloturnaus, 5-6 supertiikerit 
 
2.12.  5A:n lastenjuhlat klo 17-20 
 
8.12. klo 18 Sibelius-juhla, a-luokat huoltajineen 
 klo 19 Sibelius-juhla, b-luokat huoltajineen 
11.12. klo 10 seurakunnan päivänavaus 
12.12. Kuoro esiintymässä Savonlinnasalissa 
14.12.  klo 10 Lucia-neidot esiintyvät koulun salissa 
 
16.12. esi- ja alkuopetuksen joulupajapäivä 
16.12.  jouluateria lounaalla 
18.12. joulupuuro lounaalla 
19.12. klo 8-9 lukukauden päätöstilaisuus 
 
 

Rauhallista Joulunaikaa ja levollista joululomaa teille kaikille 

toivottaen 

 

Kellarpellon koulun väki   

 

 
 
 


