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Koulusta kuuluu.... joulukuussa 2016 
 
Koulun pihalla rakennetaan linnaa. Oppilaat kuljettavat suuria lumilohkareita pihan toiselta 
puolelta pulkassa rakennustyömaalleen. Yksi vetää pulkkaa ja toiset varmistavat, että 
lohkareet eivät putoa kyydistä. Hauskan näköistä touhua. Ja en voi sille mitään, että 
ajatuksiin nousee mielleyhtymä Olavinlinnan muurien rakentajiin ja kivilohkareiden 
kuljettamiseen paikalle veneillä tai hevosilla ja rekikyydeillä…  
 
Marraskuun lopulla oppilaskunta järjesti kaikille kivan aarteenetsintätapahtuman. Kaikki 
luokat etsivät vihjeitä ympäri koulua QR-koodien avulla ja suorittivat erilaisia tehtäviä 
koodauksesta laulamiseen toimipisteissä. Oppilaat tykkäsivät – ”mukava liikuntatunti!”. 
 
5A:n järjestämät pippalot olivat myös mieleinen tapahtuma ja jatkoa seuraa joulukuulla, 
7.12. vuorossa on 5B:n pikkujouluilta koulun oppilaille. Meidän isoille oppilaille tällaisten 
juhlien järjestäminen on hyvä yhteishenkeä kasvattava ja vastuunkantoa opettava 
tapahtuma. Siinä sivussa leirikoulukassa myös karttuu mukavasti. Meillä oikeus tällaisten 
juhlien järjestämiseen on varattu koulun vanhimmille, viidennen luokan oppilaille. 
 
Kivoja tuokioita koimme myös koulujen välisessä koripalloturnauksessa, jossa oppilaat 
upeasti Kellarpeltoa edustivat.  Myös nämä tapahtumat ovat tärkeitä yhteisöllisyyden, hyvän 
käytöksen ja reilun pelin oppimisessa. 
 
Tässä joulukuun alkupuolella pari luokkaa ehti osallistua mukaan Hatullinen hyvää – 
tapahtumaan. Suuri kiitos järjestäjille – sekä lapset että aikuiset olivat sitä mieltä, että 
tapahtuma oli todella kiva! 
 
Kuoro on ollut jälleen aktiivisesti esillä, ensin mukana kaupungin joulunavauskulkueessa, 
sitten Hatullinen hyvää – tapahtumassa ja vielä he ehtivät Lucia-kulkueen lisäksi pienen 
keikan Osuuspankissakin heittää! Taisin jo viime vuonna kuuluttaa perään ohjelma-agentin 
tarvetta…. 
 
Oppilaat ovat pitkin syksyä arvioineet omaa toimintaansa erilaisin menetelmin. Nyt 
syyslukukauden päätteeksi myös me opettajat arvioimme syksyn toimintaa ja tapahtumia, 
sekä erityisesti sitä, miten uuden OPSin käyttöönotto ja jalkauttaminen on sujunut. 
Mielellämme kuulemme myös kommentteja asiaan kodin näkökulmasta, esim. Wilma-
viestien kautta. 
 
Marraskuun aikana pohdimme yhdessä oppilaiden kanssa käsitteitä tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuus. Pohdintojen kautta saimme kuvan siitä, millainen tilanne oppilaiden 
mielestä on ja tältä pohjalta olemme kirjanneet koulun Tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuussuunnitelman, joka astuu voimaan 1.1.2017. Suunnitelma on luettavissa 
Wilmassa pysyvänä tiedotteena, käsittelemme sen vielä koulukohtaisessa 
oppilashuoltoryhmässä 7.12. Myös tähän toivomme teiltä kommentteja. 
 
Joulukuun  tapahtumia 

 



 
5.12.  Hetki itsenäisyydelle 
6.12.  Itsenäisyyspäivä 
7.12. klo 13 Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä kokoontuu 
9.12. klo 10 seurakunnan päivänavaus ja Lucia-kulkue 
 
14.12. Koulun joulujuhla, a-luokat klo 17.30, b-luokat klo 18.30 
17.12. klo 8.30-9.30 lukukauden päätös oman väen kesken 
 

 

Koulu alkaa loman jälkeen  

maanantaina 2.1. lukujärjestyksen mukaan. 

 

Tule joulu kultainen, 

tuo luokse sanoma rauhan, lapsien.  

Anna meille lempeää aikaa, 

elämäniloa, suloista joulun taikaa. 

Jätä kiire oven taa, 

lämpöä, hyvää mieltä kaikille jaa. 

 

Rauhaisaa Joulun aikaa ja hyvää lomaa toivottaen    

  Kellarpellon koulun väki   

 


