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Koulusta kuuluu.... toukokuussa 2017 
 

 
Kyllä meillä on taitavia lapsia! Kiitos kaikille upeista Talent Show – esityksistä ja innolla mukana 
olemisesta. Muutenkin tuntuu, että oppilaiden taidot ovat olleet hyvin monipuolisesti esillä tämän 
kevään aikana, upeita käsitöitä on ollut näytillä koulun ala-aulassa, erilaisissa turnauksissa ja 
liikuntatapahtumissa oppilaat ovat sekä pärjänneet, että ennen kaikkea edustaneet koulua oikein 
esimerkillisesti. 
 
Liikkuva koulu – hankkeen puitteissa olemme saaneet hankittua koululle mm. uusia 
välituntivälineitä, siirrettävät jalkapallomaalit tuohon isolle hiekkakentälle, kuusi siirrettävää 
frisbeegolfkoria varusteineen, sekä vielä ulkopingispöydänkin. Tavoitteena on välituntiliikunnan 
monipuolistaminen ja liikkumisen lisääminen. Toivottavasti pääsemme vielä tänä keväänä näitä 
uusia välineitä kokeilemaan. Kovasti mietimme esim. tuon pingispöydän tilannetta -  emme uskalla 
jättää sitä pihalle kaikkien tämän kevään ilkivaltatekojen takia. Sama koskee frisbeegolf-koreja. Se 
on hiukan harmi, sillä nämä voisivat olla mukavia välineitä hyödynnettäväksi myös vapaa-ajalla. 
 
On harmillista, että kevään myötä ilkivalta koulun pihalla on taas lisääntynyt. Asialla on pääasiassa 
ollut meidän entisiä oppilaitamme ja kovasti toivonkin, että pienemmät sisarukset tai kaverit eivät 
lähtisi näihin hölmöilyihin mukaan. Kiitos valppaan ohikulkijan mm. nuotion polttaminen satumökin 
lattialla saatiin pysäytettyä alkuunsa. Me annamme tällaiset ilkivallanteot poliisin kautta 
hoidettavaksi. Jälleen kerran pyytäisin teiltä koulun ohi iltalenkillä kulkijoita puuttumaan tilanteisiin, 
jos ne eivät oikeanlaiselta käyttäytymiseltä vaikuta. 
 
Liikkuva koulu – teemaan sopii myös tämänvuotinen kevätjuhlamme. ”Juhla” pidetään 
liikunnallisena iltana koulun viereisellä nurmikentällä keskiviikkona 24.5. klo 18 alkaen. Tällä 
kerralla kaikki mahtuvat mukaan yhtä aikaa, mikä on oikein mukavaa. Varusteet sään mukaan! 
 
Vanhempainyhdistykselle kiitos teatteri-illan järjestämisestä. Tällainen toiminta kokoaa perheet 
mukavasti yhteen koulun ulkopuolella. 
 
Oppilaskunnan toivomuksesta koulun päädyn piha-alue on luvattu välituntien ajaksi scoottailuun 
potkulaudoilla. Koulun turvallisuutta varmistavien sääntöjen mukaisesti pyydämme scoottailijoita 
pitämään kypärän päässä ja muita oppilaita pysymään poissa edestä. Mutta kaikenlainen 
liikkuminen on tervetullutta toimintaa välitunneillakin ja on kiva, että ideat ja esitykset tulevat 
oppilailta. 
 
Tulevien ekaluokkalaisten koteihin onkin jo mennyt viesti, että kaupungissa aloitetaan 
hanketoimintana varhennettu englanninkielen opetus ensi syksynä. Tavoitteena on tehdä 
toiminnasta pysyvää, eli jatkossa eskarit ja 1-2 - luokkalaisetkin pääsevät opiskelemaan englantia 
mukavasti leikin ja toiminnallisuuden kautta.  
 
Katuviestissä on taas mukana innokkaita joukkueita koulustamme, tulkaahan suurella joukolla  
mukaan kannustamaan. 
 
Toukokuun aikana luokat retkeilevät paljon, opettajat ilmoittavat näistä tarkemmin. 
 
 
Toukokuun ja kesäkuun tapahtumia 
 
1.5.  Vappu 
3.5. Ihmemaa Oz klo 18 
 

 



9.5.  Katuviesti 
10.5. Unelmien liikuntapäivä 
 
15.5. Kirjastoauto koululla 
19.5.  Seurakunnan päivänavaus 
 
24.5. Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä 
24.5. Koulun liikunnallinen kevätjuhla klo 18 
25.5. Helatorstai 
 
29.5. Tulevien ekalaisten tutustumispäivä 
29.5. Kirjastoauto koululla 
 
3.6.  klo 8.30-9.30 Lukuvuoden päätös 
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