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Jouluinen tervehdys täältä koululta!
Syyslukukausi on kohta ohi ja kaikki pääsevät viettämään ansaittua
reilun kahden
viikon
lomaa.
Koronatilanne
on
tuonut
aikuisille
ja kuudesluokkalaisille maskit takaisin kouluarkeen.
Teemme
parhaamme luodaksemme
koronasta
huolimatta
mahdollisimman
toimivan
ja rauhallisen kouluarjen. Jokaisen
hyvinvointi on tärkeää, niin pienen kuin ison.
Tällä ja ensi viikolla on käynnissä aulakisa, jossa luokat kisailevat
siitä, miten hyvässä järjestyksessä ja siistinä aulat ovat joka iltapäivä
koululta lähtiessä. Paras aula palkitaan elokuvahetkellä ja jaossa on
palkinto eniten viikkojen aikana siistiytyneelle aulalle. Koululle
jää paljon hyväkuntoisia vaatteita, kenkiä, hattuja ja hanskoja.
Järjestämme löytötavaranäyttelyn koululla tiistaina 21.12. siten, että
oppilaat pääsevät kiertämään sen koulupäivän aikana. Valitettavasti
emme voi nyt kutsua huoltajia koululle löytötavaranäyttelyyn.
Espoossa
otetaan
käyttöön
harrastamisen
malli,
jossa
pyritään mahdollistamaan harrastusmahdollisuuksia myös koulun
tiloissa heti koulupäivien jälkeen. Tästä kuulemme keväällä lisää.
Koulumme omat kerhot ovat käynnistymässä vähitellen. Jos teillä on
kiinnostusta tulla vetämään kerhoa koululle tai tiedätte jonkun
sopivan kerhonvetäjän, otamme ilolla vastaan ideoita. Yhteydenotot
suoraan Marika Ketomäelle Wilma/ p. 040 1884482.
Koronatilanteesta johtuen emme voi tänäkään vuonna pitää
perinteisiä joulujuhlia. Luokissa järjestetään joulujuhlan korvaava
ohjelma. Toivottavasti keväällä voimme kutsua teidät vanhemmat
osallistumaan koulumme juhliin ja muihin tempauksiin.
Syyslukukauden päätteeksi ei jaeta todistuksia. Saatte lapsenne
edisty-misestä,
opiskelutaidoista
ja
käytöksestä
palautetta
arviointikeskuste-luiden yhteydessä. Ne järjestetään viikoilla 4-5.
Kuulette tarkempaa tietoa lapsenne luokanopettajalta.
Kuudesluokkalaiset juhlivat perjantaina 3.12. itsenäisyyspäivää
kou-lumme
liikuntasalissa
kaupungin
videotervehdyksen
ja
tanssiaisten merkeissä niin, että yksi liikunnanopetusryhmä tanssi
kerrallaan. Kaikki pitivät maskit tanssien ajan. Normaalisti juhlia on
vietetty Opinmäessä kaikkien Espoon kuudesluokkalaisten kesken,
mutta nyt niin suuren juhlan järjestäminen ei ollut mahdollista.
Onneksi pystyimme järjestämään tunnelmallisen juhlan koululla, jotta
tämän vuoden kuudesluokkalaiset eivät jääneet kokemuksesta
kokonaan paitsi. Kiitos ihanat kuutoset, tanssitte upeasti ja näytitte
ihanilta.
Koulussa käytävillä ja luokissa vieraillessa, huomaamme miten
ihania oppilaita koulumme on täynnä. Oppimisen ilo on
käsinkosketeltavaa, vastaan virtaa mukavasti, iloisella ilmeellä
moikkaavia lapsia.

Sijaiset kehuvat kovasti kouluamme ja oppilaitamme. Itsekin olemme
heistä ja tästä koulusta ylpeitä. Lämmin kiitos ihan jokaiselle ihanalle
oppilaalle tästä syksystä! Olette meille todella tärkeitä.
Iso kiitos ympäristöagenteille ja oppilasparlamentin jäsenille kuluneesta
syksystä. Olette aktiivisia, kehitätte kouluamme ja uskallatte ottaa asioita
esille. Kanssanne on hienoa tehdä yhteistyötä. Keväällä 2022 on
tavoitteena lisätä oppilaiden osallistumismahdollisuuksia koulun arjessa ja
kasvattaa osallisuuden kokemusten määrää. Oppilasparlamentilla on
ajatuksena kokeilla työvoimatoimistoa, josta jokainen koulun oppilas voisi
löytää itselleen yhden ”yrityksen”, jossa voisi toimia työntekijänä kevään
ajan, joko pitkän aikaa tai lyhyemmän keikan kerrallaan. Tästä kuulette
keväällä enemmän.
Tässä työssä isona apuna olette te huoltajat, iso kiitos siitä kuuluu myös
teille! Kiitos kun olette kiinnostuneita lapsenne koulunkäynnistä, autatte
häntä koulutehtävissä, tuette ja kannustatte. Kodin tuki on meille todella
tärkeää. Olemme tässä työssä kasvatuskumppaneita, yhdessä olemme
enemmän.
Ymmerstan koti- ja kouluyhdistys Ykkyä haluamme kiittää tämän syksyn
toiminnasta. Ykky on mm. hankkinut tänä syksynä meidän koululle 13
uutta luokkapalloa ja he selvittävät Frisbeegolfkorien hankinnan
mahdollisuutta lähimetsään. Ykkyn rooli ja aktiivisuus on meille todella
merkityksellistä. Kaikki halukkaat vanhemmat ovat lämpimästi
tervetulleita mukaan Ykkyn toimintaan.
Lämmin kiitos koulun johtokunnalle tehtävään suostumisesta ja
johtokuntatyöstä. Teette arvokasta työtä!
Kiitos kaikille hyvästä yhteistyöstä, ideoista ja palautteesta toiminnan
kehittämiseen. Kaikki palaute on arvokasta ja otamme sen ilomielin
vastaan.
Hyvää rauhallista ja mukavaa joululomaa kaikille ja onnellista uutta
vuotta 2022!
Syyslukukausi loppuu keskiviikkona 22.12.2021, jolloin koulua on
kaikilla klo 9.00 - 12.00 omissa luokissa.
Loman jälkeen koulu alkaa maanantaina 10.1.2022 lukujärjestysten
mukaisesti.
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