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Hyvää syyskuuta kotiväelle!

Koulunkäynti on jo hyvässä vauhdissa ja kesä alkaa muuttua syksyksi.
Tässä muutamia oleellisia asioita, joita tänä lukuvuonna tulee
tapahtumaan:

- Teemme koulukohtaisen opetussuunnitelman ja otamme mukaan sen
tekemiseen oppilaat ja huoltajat

- Viime vuonna valmisteltu vuorovaikutussopimus valmistuu ja se
allekirjoitetaan kodeissa ja koulussa

- On taas se pariton vuosi, jolloin vietämme Tarinoiden yötä 12.-13.10.15
- Loppukevään 2016  ja kesän aikana koulumme pihalle, urheilukentän

taakse, rakennetaan siirtokelpoinen koulurakennus, joka helpottaa sekä
esikoulu- että koulutilojen ahtautta

- Kehitämme erityisesti ruokailua ja yhteistyötä keittiön ja koulun välillä

Muistutan myös tärkeästä roolistanne koti- ja kouluyhdistyksessä, jonka
aktiivijäseninä tai toiminnan kannattajina maksamalla jäsenmaksun voitte
olla suureksi avuksi kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. Jäsenmaksu on
vain 10 €. Ykky:n vuosikokous pidetään  8.9. ti  kello 18.15
opettajainhuoneessa. Kaikki vanhemmat ovat tervetulleita paikalle!

Tänä vuonna siirryn kirjoittamaan kotitiedotteet vain koulumme
kotisivuille www.ymmerstankoulu.fi. Tämä sen vuoksi, että Wilma ei oikein
taivu kaikkiin tiedotteen tarpeisiin. Laitan teille kuitenkin Wilmaan pikaviestin,
kun tiedote on kirjoitettu sivuille ja linkin tiedotteeseen. Koetan jokaisessa
kuukausitiedotteessa esitellä teille jotain uuteen opetussuunnitelmaan
liittyvää, lyhyesti, kuvallisena ja konkreettisesti. Näin toivottavasti saatte
hieman kuvaa siitä mitkä asiat tulevat olemaan uusia ja merkittäviä
opetuksen muutoksessa.

Syyskuuhun liittyviä lyhyitä tiedotuksia:

- 3.9. torstaina Sibelius 150 vuotta: Soiva metsä –konsertti (Jussi
Makkonen ja Nazig Azezian) – koko koulun konsertti Sello-salissa
Leppävaarassa (luokanopettaja tiedottaa aikataulusta ja asiasta lisää)

- Vanhempainilta 16.9. ke klo 18.00

- 29.9. Nuoriso-ohjaaja Anssi Leppävuori kertoo 3.-6. luokille Kirstin
koululla toimivasta nuorisotilasta ja toiminnasta, jota siellä järjestetään

- Johtokunta kokoontuu 29.9. ti klo 18.00

- Kasvatuskumppanuuskalenterin mukaan keskustelemme lasten kanssa
sekä kotona, että koulussa, eskarissa, iltiksessä erityisesti turvallisuuteen
liittyvistä asioista elo-syyskuussa

Turvallisuuteen liittyvä tärkeä asia: Jos tuotte lapsenne autolla kouluun,
muistakaa, että saattotie on oikea paikka autollenne (ei koulun
huoltopiha/henkilökunnan parkkipaikka, tai suojatie pihan edessä). Saattotie
on yksisuuntainen, ja jos jätätte auton vähäksi aikaa paikoilleen, pysäköikää
se ihan kadun reunaan, että autonne ohi pääsevät muut autot. Kiitos siitä,
että huomioitte kaikki koulun ympäristössä liikkuvat!
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Opetussuunnitelma
2016

Oppimiskäsitys:
- Oppilas on aktiivinen toimija
- Kieli, kehollisuus ja aistien käyttö
- Oppimisen ilo – positiivisen kasvatuksen ja

opetuksen näkökulma
- Oppimaan oppimisen taidot

Oppimisympäristöt ja työtavat:
- Työtapojen vaihtelu tukee oppilaita ja oppimista
- Huomioidaan oppiaineiden ominaispiirteet
- Edistävät vuorovaikutusta ja osallistumista
- Kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat ja

liikkuminen
- Huomioidaan ergonomia, ekologisuus,

esteettisyys

Kuvissa erilaisia tiloja, jotka mahdollistavat
esimerkiksi liikkeen, seisten työskentelyn, lattialla
lukemisen, rauhoittumisen.


