
   http://edu.savonlinnaseutu.fi/kellarpelto/ 

 

Koulusta kuuluu marraskuussa 2017 

Pimeät aamut ja iltapäivät, märkä asfaltti ja lehdettömät puut – pihalla ei näe nenäänsä pidemmälle, joten 

lisätkäähän heijastimia hihoihin, lahkeisiin, reppuihin, pipoihin…! 

Koulun pihalla on rikkonainen polkupyörä. Jos joku sen omakseen tietää, voisi hakea pois. Takapyörä, 

lokasuoja ja satula ovat irti, etupyörä vääntynyt. Jos joku tietää jotain pyörän rikkomisesta, ilmoita koululle 

kiitos, kuulemamme mukaan se on tuohon kuntoon rikottu vasta koulun pihalle jäämisen jälkeen. 

Jälleen kerran muistutamme teitä, huoltajat, liikennesäännöistä koulun portin läheisyydessä ja autojen 

jättämisestä henkilökunnalle varatuille paikoille parkkipaikalle. 

Autoa ei saa jättää portin edustalle edes lyhyeksi aikaa. Se on paitsi laitonta, myös turvallisuusriski. 

Pääportti jää myös harmittavan usein auki. Varmista, että salpa on myös kiinni. 

Henkilökunta maksaa omista parkkipaikoistaan ja heidän on saatava auto omalle paikalle silloin, kun he 

tulevat töihin. He eivät voi jäädä odottamaan, että joku tulee siirtämään auton pois, eli autoa ei varattuihin 

ruutuihin voi jättää kun tuotte lasta kouluun tai päiväkotiin. Saattoliikenne koululaisten osalta Laukkatien 

ja Kiekkotien kautta, päiväkotiin lapsia vietäessä auto joko parkkipaikalle vierasruutuihin, koulun keittiön 

puoleiseen saattoympyrään tai tennishallin päätyyn, kiitos. 

Vanhempainyhdistys järjestää koululla kirppismyyjäistapahtuman lauantaina 18.12. Tästä on tullut 

Wilma-viesti koteihin. Viestissä on ohjeet pöytien varaamiseksi – pöytävuokra on vain 5e, joten kannattaa 

tulla myymään esim. pieneksi jääneitä liikuntavarusteita tai vaikka jo joululeivonnaisia, kransseja, käsitöitä 

yms.  

Oppilaskunta puolestaan järjestää koko koululle pelipäivän perjantaina 24.11. Sillä viikolla vietetään 

Lapsen oikeuksien päivää. 

Keskiviikkona 22.11. 5B järjestää lastenjuhlan luokkaretkivarojen keräämiseksi. Nämä omat, viidensien 

luokkien järjestämät lastenjuhlat on tarkoitettu vain oman koulun oppilaille. Mukana on huoltajia 

valvomassa iltaa.  Lisätietoja saa kyseisen luokan opettajalta (Tapio Nissi). Tervetuloa mukaan! 

5.12. juhlistamme Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa koululla. Laitan tästä vielä erikseen tietoa ennen 

ajankohtaa. Vietämme päivää lasten kanssa juhlallisissa merkeissä ja nautimme mm. yhteisen juhlalounaan 

salissa. Illalla pidämme ovet avoimena klo 17.30-19.30, jotta pääsette katsomaan oppilastöiden näyttelyä 

ja kuulemaan kuoron esityksiä. Kuoron laulut ja yhteislaulutuokio klo 19 alkaen salissa. 

Vanhempainyhdistys pitää illalla kahvipuffettia koululla, joten kysyn lähempänä ajankohtana alustavaa 

tietoa osallistujamäärästä (pullien varaamisen takia  ) 

Joulukuulle jää vielä yksi koululaisturnaus, viikolla 50 pelataan lentopalloa. 

Ja vielä muistutukseksi, että joulutodistusta ei siis tänä vuonna tule, vaan väliarviointi tehdään 

arviointikeskustelun muodossa. Siitä annamme ohjeistusta vuoden alussa. 

Nyt loka-marraskuun vaihteessa tehtyjä käyttäytymisen ja työskentelyn arviointia pääsette katsomaan 

Wilmassa. Näiden kokemusten perusteella arvioimme arviointikaavakkeen ja –tavan toimivuutta ja 

teemme kaupungissa tarvittavia muutoksia. 

 



3-5 –luokkalaisten Wilma-tunnusten käyttöönotto sujui hienosti. Jos oppilas unohtaa oman salasanansa, 

hän voi ottaa yhteyttä Merja-rehtoriin. Minä pääsen nollaamaan oppilaiden salasanat, te huoltajat voitte 

oman unohtuneen salasanan tilalle tilata uuden Wilman kirjautumissivulla. 

Marraskuussa tapahtuu  

6.11. kirjastoauto koululla 

la 18.11. klo 10-14 Vanhempainyhdistyksen järjestämä Kirpputori/myyjäis – tapahtuma koululla 

20.11. kirjastoauto koululla 

22.11. klo 17-20 5B:n lastenjuhlat 

24.11. klo 9-11 Oppilaskunnan järjestämät pelitunnit 

25.11. Kaupungin joulunavaus, kuoro mukana 

Joulukuussa tapahtuu 
 
1.12. Iltapäiväkerholaisten retki Lustoon 
4.12. kirjastoauto koululla 
5.12. ITSENÄISYYDEN JUHLAPÄIVÄ, juhlaruokailu, 
                    illalla klo 17.30-19.30 avoimet ovet oppilastöiden näyttelyyn ja kuoron esitykset 
vko 50 ma,ti,ke koulujen välinen lentopalloturnaus  
13.12. klo 10 kuoron Lucia-kulkue salissa 
18.12. kirjastoauto koululla 
20.12. klo 8-10 lukuvuoden päätöspäivä 

 

  Kellarpellon koulun väki   

 


