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Koulusta kuuluu....  

toukokuussa ja kesäkuussa 2016 

 
 
Olipa mukava yhteinen teatteri-ilta, hienoa, että lähditte niin suurella joukolla mukaan. Ja tietysti 
oikein lämmin kiitos Vanhempainyhdistykselle illan järjestämisestä. Punkaharjun 
raivaustalkoissa ei ihan yhtä suurta osanottajamäärää ollut, mutta sitäkin isompi kiitos ja kumarrus 
teille mukana olleille. Raivaustalkoiden palkkiolla hankittiin koulun kuorolle keyboard-soitin  
esiintymiskeikkoja varten. 
 
Muistutan teitä vielä Wilman kautta tulleesta viestistä ja linkistä Opetuksen arviointi – 
kyselyyn. Kysely tehdään neljän vuoden välein koko seutukunnalla ja sen kautta saamme 
arvokasta palautetta niin aluekohtaisesti kuin koulukohtaisestikin. Toivottavasti mahdollisimman 
moni on jo käynyt kyselyyn vastaamassa. Jos joku vahingossa poisti linkin, voin lähettää viestin 
uudelleen, ottakaa yhteyttä Wilman kautta. Vastausaika päättyy 4.5. 
 
Pyöräilyohjeita laitoimmekin jo Wilman kautta ja kovasti toivomme, että olette kanssamme 
samoilla linjoilla ohjeistuksen suhteen. Olemme ne kirjanneet myös osaksi koulun 
järjestyssääntöjä ja toimintaohjeita. 
Koulun järjestyssääntöjä on uudistettu ja uuden opetussuunnitelman mukaisesti säännöt ja 
ohjeet käytetään kommentoitavana niin oppilailla kuin huoltajillakin. Oppilaiden kanssa käymme 
säännöt ja ohjeet läpi luokissa opettajan johdolla, te huoltajat pääsette niitä Wilman kautta 
kommentoimaan. Säännöt ja ohjeet käsitellään myös Koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä, 
jonne kutsumme osallistumaan sekä Oppilaskunnan  että Vanhempainyhdistyksen edustajat. 
Tämä kokous on 25.5. klo 13. 
 
Maanantaina 9.5. kaupunginjohtaja on kutsunut koko kaupungin henkilöstöä osallistumaan 
mielenilmaukseen Savonlinnan opettajankoulutuksen puolesta. Kutsu on tullut myös erilaisten 
järjestöjen ja yhdistystenkautta koko kaupungin väelle. Päätös opettajankoulutuksen siirtämisestä 
pois Savonlinnasta heijastuu myös tietysti meihin kouluihin, harjoittelijat, sijaiset, nuoret innokkaat, 
ammattitaitoiset opettajat ovat olleet meillekin suuri voimavara. Niinpä myös me, Kellarpellon 
koulun väki, lähdemme mukaan mielenilmaukseen.  
 
Toukokuu on retkien aikaa. Luokkien opettajat tiedottavat teitä luokkien retkistä tarkemmin.. 
Luonnontarkkailuunkin toukokuu on hyvää aikaa – mielenkiinnolla odotamme, millaisen 
luontoelokuvan 5b-luokkalaiset saavat aikaan. Olette varmaan lehdistä lukeneet tästä projektista, 
jonka tuotos on yleisön nähtävillä elokuun Luontoelokuvafestivaaleilla. 
 
Muutama suksipari on vielä koulun tuulikaapissa  - noutaisitteko omanne pois, kiitos! 
 
Lukuvuosi päättyy lauantaina 4.6. Silloin jaamme todistukset oman väen kesken klo 8.30-9.30. 
 
 
Touko- ja kesäkuun tapahtumia 
 
2.5. Kirjastoauto koululla 
5.6.  Helatorstai 
pe 7.5. Vapaapäivä 
8.5.  Äitienpäivä 
 
9.5.  Eurooppa-päivä 

 



9.5.              klo 13 mielenilmaus kauppatorilla Savonlinnan opettajainkoulutuksen puolesta 
10.5. Katuviesti 
11.5 Eskareiden ja ekaluokkalaisten toimintapäivä 
 
16.5.  Kirjastoauto koululla 
18.5. Tulevien ekaluokkalaisten kouluun tutustumis-päivä 
20.5. Seurakunnan päivänavaus 
21.5. Kuoro esiintymässä citymarketissa 
 
25.5. Klo 13 Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä 
25.5. Klo 18 ja klo 19 Koulun kevätjuhla, erillinen kutsu 
26.5. Eskareiden kevätjuhla päiväkodin salissa 
27.5. Eskareiden potkiaiset, 2 lk:n koulukummit mukana 
 
30.5.  Kirjastoauto koululla 
 
la 4.6.  Klo 8.30-9.30 lukuvuoden päätöstilaisuus oman väen kesken 
 
 
 
 

Minä tahdon maljani tyhjentää, 

kun ensi leivoset laulaa,  

kun koivut on hiirenkorvallaan 

ja vuorilla virrat pauhaa. 

Ja tahdon ma lauluni lahjoittaa, 

kun ensi joutsen soutaa, 

kun kukka on puussa ja kukka on maassa 

ja lehdot leikkihin joutaa. 

-Eino Leino- 

 

               Kesäajatuksin,                            

 

  Kellarpellon koulun väki   
 

https://seutuops.wordpress.com/   - seudullinen opetussuunnitelma 
http://www.oph.fi/ops2016 - opetushallituksen sivusto  
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