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Hyvää alkanutta vuotta 2015 kotiväelle!

Vuosi vaihtui ja saimme viettää valkoista joulua, se on ollut
hienoa! Toivottavasti olette kaikki saaneet myös levätä loman
aikana. On taas aika jatkaa innolla opiskelua. Koulun
kenttäkin on jäädytetty, mutta tulevien päivien sään vuoksi
voi olla epävarmaa millaisessa kunnossa se pysyy.

Tammikuun aikana viikoilla 4-5 kokoonnutte taas tavoite- ja
arviointikeskusteluihin lapsenne ja opettajan kanssa. 6-
luokkalaisilla on edessä yläkouluun hakeminen ja tulevat
ekaluokkalaiset ilmoittautuvat myös kouluun tammikuun
aikana. Samoin, jos 2. luokkalaisenne haluaa hakea johonkin
painotettuun opetukseen toiseen kouluun, on nyt sen aika.

Olette saaneet postia Miia Päiviseltä,
koulunkäyntiavustajaltamme, joka opintoihinsa liittyen vetää
hienoa kierrätys-projektia yhdessä koulumme
ympäristöagenttien kanssa. Espooseen avataan uusi SPR:n
konttitavaratalo ja jokainen voi tehdä sinne lahjoituksen.
Jollekin tarpeeton voi olla toiselle aarre. Ympäristöagentit
lajittelevat koululle toimitetut tavarat ja SPR:n kuljetusauto
saapuu noutamaan lahjoituksemme
keskiviikkona 21.1.2015.

Helmi-maaliskuussa koittaa taas meidän koulun
uimaopetuksen jakso Kaivomestarin uimahallissa.
Uintivuorot, jotka olemme saaneet tulevat taas sekoittamaan
lukujärjestyksiä ja aikatauluja joka luokalla. Näistä
muutoksista tiedottavat luokanopettajat tarkemmin.

Tammi-helmikuu on perinteisesti rekrytoinnin aikaa, kun
vakinaiset virat tulevat hakuun myös Ymmerstan koulussa.

Talvilomaa vietämme helmikuussa viikolla 8.

Kevään aikana on meillä odotettavissa tiedeviikko viikolla
13 ja lukuviikko viikolla 17. Lukuviikolla saamme vieraita
ystävyyskouluistamme, kahdesta kirjallisuuden opiskeluun
profiloituneesta koulusta Kuopiosta ja Sodankylästä.
Aloitamme Ymmerstassa oppilaiden kanssa Kirjan vuoden
haasteen, jonka kirjastot ovat laatineet. Voitte itsekin
osallistua aikuisten haasteeseen, lisää aiheesta:
http://www.helmet.fi/fi-
FI/Tapahtumat_ja_vinkit/Vinkit/Kirjan_vuoden_lukuhaaste(56
177)

.



Ymmerstan koti- ja kouluyhdistyksen puolesta seuraavia terveisiä.
Vuoden ensimmäinen kokous pidetään keskiviikkona 21.1 klo 18.15
koululla, tervetuloa!
Ykky kaipaa toimintansa turvaamiseksi jäseniä ja jäsenmaksuja.
Jäsenyys maksaa NYT vain 10 €, mutta sillä Sinä voit taata mm.
koulukirjastolahjoitukset, stipendit ja perhesählyn jatkumisen. Kiitos!
Ohjeet löytyvät täältä: http://www.ykky.fi/liity

18.4. vietämme kevään lauantaityöpäivää, koulua on silloin klo 9-
13.00. Ohjelmassa silloin on Unicef-kävely ja opetussuunnitelma-asiat,
jotka ovat uudistamisen vaiheessa. Päivä suunnitellaan yhdessä Ykky:n
kanssa.

Iloista kevätlukukauden alkua kaikille!

Hannele


