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Koulusta kuuluu lokakuussa 2017 

Aamut alkavat olla jo niin pimeitä, että nyt pitää ehdottomasti tarkistaa polkupyörien valojen tilanne ja 

ripustella heijastimia hihoihin ja lahkeisiin. Ihan tuossa koulun läheisyydessä on nyt sattunut pari läheltä-

piti – tilannetta, kun suojatielle auton eteen on rynnätty varomattomasti. Muistutus siis myös varovaisesta 

liikennekäyttäytymisestä!! 

Mukavaa, että avoimien ovien päivänä koululle pääsi mukaan jokunen huoltaja.  Toki koulutyöhön voi tulla 

osallistumaan muinakin päivinä, jos nyt ette töistänne irti päässeet. 

Vanhempainyhdistys piti vuosikokouksen 25.9. Wilmassa on pysyvä linkki heidän kokousmuistioihinsa ja 

erillinen tiedote tämän kokouksen pöytäkirjasta ja lista hallituksen/johtokunnan jäsenistä. Suunnitelmissa 

on paljon mukavaa toimintaa, tulkaahan suurella joukolla mukaan! Seuraava toimintaa suunnitteleva 

kokous sovittiin pidettäväksi ma 30.10. klo 17.30. Toivottavasti joka luokalta pääsee joku mukaan, 

mielellään vaikka useampi henkilö. Kokous on siis enemmänkin tapaaminen, jossa ideoidaan 

myyjäistapahtumaa ja mahdollisesti myös esille noussutta hauskaa ideaa koulun ”sisustamisesta” esim. 

yhdessä tehdyillä istuintyynyillä. 

Tulossa on ainakin Myyjäis/kirppis-tapahtuma, jonne kuka tahansa voi vuokrata pöydän ja tulla myymään 

omia käsitöitä, askarteluja (havukransseja kaipailtiin!) tai kirppistavaraa. Alustavasti päiväksi on sovittu 

lauantai 18.11. Vanhempainyhdistys laittaa asiasta lisätietoa. 

Koulun oppilaskunta on myös aloittanut toimintansa aktiivisesti. Heillä on suunnitelmissa mm. 

Harrastemessujen järjestäminen. Kolmasluokkalaiset tätä kokeilivat ja tapahtuma todettiin niin kivaksi, 

että vastaava päätettiin järjestää koko koululle. 

Koulukuvauksesta on kuulunut jonkin verran palautetta. Palautetta voisi antaa suoraan kuvaajalle, jotta he 

osaavat asioita korjata seuraavaan koulukuvaukseen mennessä. 

Monet eri yhteistyötahot lähestyvät koulua ja toivovat meidän laittavan koteihin tietoa heidän 

järjestämistään tapahtumista. Laitan näitä Wilmaan Tiedotteina, en pikaviesteinä. Muistattehan, että teillä 

itsellänne on mahdollisuus omista Wilman asetuksista valita, tuleeko teille sähköpostiin ilmoitus uusista 

tuntimerkinnöistä, viesteistä ja tiedotteista ja tuleeko ilmoitus välittömästi vai koottuna päivä 

päätteeksi.  Jos teillä on Wilman toimintoihin liittyen kysyttävää, ottakaa yhteyttä. 

Syksyn yksi kohokohta on ollut eskareiden ja ekaluokkalaisten alkanut englanninopiskelu. Innostus on 

valtaisa ja oppisen tahti huima – sitä on ollut mukava seurata. Let’s keep up the good work! 

Vanhempainillassa käsiteltiin muuttuvaa oppilasarviointia. Tässä pähkinänkuoressa muutama asia siihen 

liittyen: 

- Lokakuussa vko 44-45 oppilaat tekevät käyttäytymisen ja työskentelyaitojen itsearvioinnin. 

Opettajat tekevät arvioinnin myös. 3-5 luokkalaiset tekevät tämän Wilmaan, 1-2-luokkalaiset 

paperilla. 

- Joulu – helmikuussa kaikkien oppilaiden kanssa käydään arviointikeskustelu, johon kutsutaan 

huoltaja mukaan. Keskustelu käydään ohjatusti Wilmassa olevan lomakkeen mukaan. Tärkeänä 

osana keskustelua on oppilaan itsearviointi. Keskustelussa opettaja, oppilas ja huoltaja yhdessä 

määrittelevät jatkotavoitteet opiskelulle. 

 



- Lukuvuoden päätteeksi oppilaat saavat lukuvuositodistuksen, jonka liitteenä on lukuvuoden toinen 

käyttäytymisen arviointi. Kaikki 1-5- luokkien oppilaat saavat sanallisen arvioinnin. 

- Summatiivisen arvioinnin tukena ja pohjana on koko lukuvuoden aikana tapahtuva jatkuva, 

monipuolinen formatiivinen arviointi. 

 

Lokakuussa tapahtuu  

- 3-5 luokkien uinnit jatkuvat, opettaja tiedottaa ajankohdista 

6.10. klo 10 ORFF – konsertti salissa 

9.10. kirjastoauto koululla 

10.10.  klo 10-13 1.9 lk uintikisat Pikku-Saimaassa 

13.10. seurakunnan päivänavaus 

vko 43 Syyslomaviikko  

30.10. klo 17.30 Vanhempainyhdistyksen kokous   

 

  Kellarpellon koulun väki   

 


