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Hyvää vuoden 2017 alkua kotiväelle! 

 

Joulu saapui ja vuosi vaihtui meillä sairastelun 

merkeissä. Viimeisellä kouluviikolla oli henkilökuntaa 

sairaana pahimmillaan yhtä aikaa 17 ja useissa 

luokissa oli paikalla vain puolet oppilaista tai 

vähemmän. Ilmeisesti suurimmat influenssat on nyt 

sairasteltu joululoman aikana. Toivotaan, ettei toista 

aaltoa tule meille! Kiitokset ja onnittelut Mintulle, joka 

teki suuren työn (ja pysyi itse terveenä) sijaisten 

hankkimisessa.  

 

Uusi vuosi ja uusi opetussuunnitelma tuo tullessaan 

uudenlaiset arviointikeskustelut meillekin Ymmerstaan. 

Teille vanhemmille keskustelut ovat jo tuttuja, mutta nyt 

keskustelu käydään Espoon yhteisen rungon pohjalta. 

Arviointikeskustelut pidetään pääasiassa viikoilla 

4-5. Opettajat lähettävät keskustelurungon teille 

etukäteen tutustuttavaksi. Kirjattu 

arviointikeskustelulomake säilytetään koulussa, ja 

kotiin voidaan antaa siitä kopio, jos sellaisen haluatte. 

Luokilla 2 ja 6 (nivelvaihe) arviointikeskustelussa 

annetaan myös ohjaavaa palautetta laaja-alaisen 

osaamisen kehittymisestä. Arviointikeskustelussa 

käytävät aihealueet ovat 1-4 luokilla ja 5-6 luokilla 

tummennetut kohdat :  

- Kouluyhteisön jäsenenä toimiminen 

- Kouluympäristössä toimiminen 

- Oppijana kehittyminen 

- Osaaminen ja edistyminen oppiaineissa 

 

Uuden opetussuunnitelman myötä meidän täytyy myös 

uudistaa koulun järjestyssääntöjä. Olemme 

työstäneet asiaa täällä koulussa ja nyt te vanhemmat 

saatte luettavaksi ja kommentoitavaksi meidän 

ehdotuksemme. Asiaa käsitellään myös luokissa 

oppilaiden kanssa. Olemme saaneet ohjeet 

Opetushallituksesta mitä järjestyssäännöissä tulee 

olla. Olemme liittäneet järjestysääntöihin myös ohjeet 

omien mobiililaitteiden käytöstä. Sellaisetkin koulun 

tulee nykyään tehdä. Saatte siis lähiaikoina Wilmassa 

järjestyssäännöt luettavaksi ja voitta vastaamalla 

viestiin antaa halutessanne omat kommenttinne niistä 

10.2. mennessä.  

 

 Nykyiset järjestysäännöt koulun 

seinällä. 



Kuten 6-luokkalaisten kotiväki on jo kuullut, meillä 

vaihtui ruotsin opettaja. Kevään ajan uusi opettaja on 

Laura Aho. Tällä hetkellä meillä on auki englannin ja 

ruotsin opettajan virka, joka täytetään elokuun 2017 

aikana. Lisäksi vakinainen opettajamme Henri 

Huttunen palaa virkavapaalta 23.1. ja jatkaa 6a-

luokan opettajana.   

 

Tällä hetkellä Espoossa on menossa kouluun 1. ja 7. 

luokalle ilmoittautuminen ja painotettuun opetukseen 

haku. Päätökset koulupaikoista Espoossa tulevat 

29.3. yläkoulujen osalta ja 25.4. ensimmäisen luokan 

osalta.  

 

20.1. saamme nauttia Nalle-koplan esityksestä. 

Konsertissa poliisit esittävät musiikkia ja antavat 

samalla liikennekasvatusta leikin ja laulun avulla. 

 

Vuoden 2017 painoalueeksi Opetus- ja 

varhaiskasvatuksen lautakunta on päättänyt  

Espoossa lukemisen. Tästä me ymmerstalaiset 

iloitsemme erityisesti! Hälyttävät merkit lukutaidon 

heikkenemisestä Suomen koululaisten joukossa ovat 

synnyttäneet tämän tarpeen. Muistattehan kotonakin 

osallistua talkoisiin. Yhteiset lukuhetket lapsenne 

kanssa ovat kullan arvoisia. Tutkimusten mukaan 

lukeva lapsi on vahvemmilla oppimisessa, 

ammatinvalinnassa ja menestymisessä 

tulevaisuudessa. Lukeminen kasvattaa ihmisen 

sanavarastoa huimasti, opettaa empatiataitoja ja 

ymmärrystä elämästä ja tiedon hallinnasta sekä avaa 

ovia jatkokoulutusmahdollisuuksiin.  

   

Toivon kaikille oikein hyvää vuotta 2017 ja paljon 

ihania lukuhetkiä! 

 

Hannele  

 

Oppilastöitä koulun seinillä ja vitriineissä. 


