
Koulusta kuuluu joulukuussa 2018   

Marraskuun loppupuoli kului koululla kierrätys-teeman merkeissä. Luokat 

tutustuivat teemaan monipuolisesti ja saivat aikaan paljon hienoa 

kierrätysmateriaaleista. Isommat oppilaat vierailivat Nousialan jäteasemalla ja 

Kierrätyskeskuksella ja esittelivät vierailujaan meille muille.  

Mukava yhteistyökuvio saatiin jälleen kerran aikaan paikallisen K-kaupan Eväskellarin 

kanssa – kiitos Sari ja Esa! Torstaina 29.11. oppilaat valtasivat kaupan; aulassa oli esillä 

julisteita ja askartelujen tuloksia, kaupan jätepisteen keräysastiat saivat iloisia kuvia 

kylkiinsä, kaupassa marssittiin Hiljaisessa mielenosoituksessa ja räpättiin roskista, Aleksi, 

Otso ja Leo opettivat asiakkaita koodaamaan BeeBoteilla luokan valmistamalla 

Kierrätyspelillä. Tosi mukavaa meininkiä. Viikon ajan koululla myös mitattiin biojätettä, 

tutkittiin, miten voimme omilla valinnoilla vaikuttaa siihen, että omalta lautaselta ei 

biojätettä astiaan kerry. 

Yksi kiva, pysyvä tuotos viikosta olivat kestävät lainaostoskassit, joita oppilaat 

valmistivat Eväskellarille. Jos siis kauppakassi unohtuu, jätä muovikassi ostamatta ja käytä 

kankaista lainakassia! 

Joulukuu on valon kuukausi vaikka pimeää ulkona onkin. Itsenäisyyspäivän alla 

ekaluokkalaiset johtavat meidät hetkeen Itsenäisyydelle, Lucian päivänä 

ihastelemme kuorolaisten Lucia-kulkuetta, joulujuhlassa on käytävällä kuuluneiden 

kuiskeiden mukaan monenlaista mukavaa ohjelmaa ja lukuvuoden päätös on sitten 

lyhtykulkue ympäri Kellarpeltoa lauantai-aamuna. Ja sittenhän päivätkin jo rupeavat 

pitenemään… 

Joulujuhla on keskiviikkona 19.12., siitä tulee tarkempaa tietoa järjestäviltä luokilta 

Wilman kautta. Koska salimme on pieni, järjestämme kaksi juhlaa, a- ja b-luokille omat. 

Oppilaita muistutamme, että vaikka he eivät esiintymisvuorossa olisikaan, juhla on osa 

koulua, joten kaikki osallistuvat juhlaan. Toivomme tietysti myös, että te perheenjäsenet 

pääsisitte mukaan sankoin joukoin. 

Joulutodistustahan ei jaeta, vaan uuden opetussuunnitelman mukaiset 

arviointikeskustelut käydään viime vuotiseen tapaan. Wilmassa on oppilaan sivulla kohta 

Arviointikeskustelut, jossa pääsette näkemään sekä syksyllä annetut käyttäytymisen ja 

työskentelytaitojen arvioinnit, että nyt joulu-tammikuussa annettavat arvioinnit. 

Arviointikeskustelukaavakkeessa on kohta, johon te huoltajat voitte kirjoittaa asiat, jotka 

haluatte otettavan esille arviointikeskustelussa. Laitan Wilmaan tiedotteen 

Arviointikeskusteluihin liittyen, mutta pääpiirteittäin se menee näin: Opettaja ilmoittaa teille, 

milloin voitte varata ajan arviointikeskustelulle. Keskustelun kesto on max 30 minuuttia ja 

siihen osallistuvat sekä oppilas, että huoltaja. Keskustelu käydään ohjatusti, kaavakkeen 

osioiden mukaan. Keskusteluasiakirja tallennetaan Wilmaan  -  isoimmilla oppilailla siellä 

näkyvät myös viime vuoden kaavakkeet menneissä arvioinneissa. 

Osa keskusteluista käydään ennen joulua, osa joulun jälkeen, mutta kaikkien oppilaiden 

arviointikeskustelut on oltava käytynä tammikuun loppuun mennessä. 

 



Vanhempainyhdistys kokoontui vielä marraskuun lopulla. Tässä muutama asia heidän 

kokouksestaan: 

BMX-radan / Hiihtomaan suunnittelu raviradan päätyyn on hyvässä vauhdissa menossa 

eteenpäin, kokouksessa olivat asiantuntijoina mukana Tuomas Huttunen (Savonlinnan 

pyöräilyseura ja hiihtoseura) ja Simo Räty kaupungin vapaa-aikatoimesta.  Molempien 

mielestä idea ja hanke ovat hyvät – tulemme kyselemään vielä kaikilta teiltä huoltajilta 

mahdollisuuksistanne osallistua varainhankintaan, työhön, hyödyntää verkostojanne… 

palaamme asiaan, kun jonkinlainen alustava suunnitelma ja kustannusarvio radalle 

saadaan. Olkaahan siis kuulolla! 

Xylitol-pastillien maksuista vielä muistutus; n.70 lapsen osalta maksu on maksamatta. 

Wilmassa on pysyvä tiedote, jossa on vanhempainyhdistyksen tilinumero. Marika Uotinen 

vastaa rahojen keräämisestä, häneltä voitte varmistaa onko maksu omien lasten osalta 

suoritettu. Maksu on vapaaehtoinen, mutta maksuilla varmistetaan se, että pastilleja on 

mahdollista hankkia. Vanhempainyhdistys on omista varoistaan maksanut puuttuvat rahat, 

mutta se syö aikamoisen osan heidän budjetistaan. 7e / lapsi koko vuoden xylitol-

pastilleista on pieni raha, jos laskette, kuinka paljon kustannukset ovat jos ostatte lapselle 

pastillit kaupasta koko vuoden ajan. Kaikki oppilaat saavat ottaa pastillit ruuan jälkeen, 

joten omia pastilleja ei kuitenkaan tarvitse mukaan lapselle laittaa. 

Vanhempainyhdistys suunnittelee taas perheiden yhteisen teatteri-illan 

järjestämistä. Esitys on Savonlinnan teatterin Iso Paha Susi, soveltuva 5v. ylöspäin. 

Maksettavaksi lipun hinnaksi jää 11e / hlö. Katsomossa on 200 paikkaa, joten myös 

mummeja ja kummeja voi kutsua mukaan, jos paikkoja riittää. Wilmassa on kysely, jolla 

kartoitamme kuinka moni olisi kiinnostunut lipun tätä kautta hankkimaan, jotta tiedämme, 

kannattaako koko esitys ostaa. 

Joulukuun tapahtumia 

6.12. Itsenäisyyspäivä 

7.12. vapaapäivä 

12.12. klo 17-20 5A:n järjestämät Joulupippalot koululla 

13.12. Lucian päivä, kuoron kulkue klo 10 

14.12. seurakunnan päivänavaus 

19.12. joulujuhla, klo 17.30 a-luokat, klo 18.30 b-luokat 

22.12. klo 9-10.30 Lukukauden päätöspäivä 

Kevätlukukausi alkaa 2.1.2019 lukujärjestyksen mukaan. 

Siinä on taas joulu, meille koittanut, 

siinä ihminenkin, arjen voittanut. 

Vielä rakennetaan juhla keskelle pimeyttä valolle, 

”Hyvät joulut meiltä teille, naapurinkin talolle. 

 - Viljo Kajava 

Mukavaa joululomaa, rauhallista joulun aikaa 

toivottaa koko Kellarpellon koulun väki    


