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Hyvää alkanutta vuotta 2020!                                                   
 
Pitkä joululoma on vietetty ja uutta vuottakin on takana jo viikon verran. Tänään aloittelemme 
kevätlukukautta ja aamusta tuntui talo olevan täynnä reippaita ja levänneitä lapsia.  
 
Vuosi on alkanut syksyn mittaan jo tutuksi tulleessa loskaisessa säässä ja näyttää siltä, että ainakin 
tällä viikolla säätyyppi jatkuu samanlaisena. Toivottavasti saamme lunta ja pakkasta pian, jotta 
talviliikunta onnistuu ja myös kevättalveksi suunniteltu liikuntapäivä on mahdollista järjestää.  
 
Halssilan koulussa ulkoilemme säästä riippumatta. On tärkeää, että lapsilla on riittävästi lämmintä 
ja säähän sopivaa vaatetta, jotta ulkoilu on miellyttävää.  Pipo ja hanskat tai lapaset kuuluvat myös 
isompien oppilaisen talvivaatetukseen . 
 
Avointen ovien viikoilla toivotamme kotiväen tuttuun tapaan tervetulleiksi kouluvierailulle 
seuraamaan opetusta. Koululla saa toki vierailla myös muuna ajankohtana.  
 
Tammikuussa koulussa tapahtuu seuraavaa: 
 

 Koulun kerhotoiminta jatkuu jälleen kevätlukukaudella. Tietoa kerhoista löytyy koulun 
nettisivuilta ja tarvittaessa lisätietoa voi kysyä varajohtaja Tuomas Pesoselta. Yhtenä 
hyvinvointia ja osallisuutta lisäävänä tavoitteena on tarjota joku mieluinen 
harrastusmahdollisuus jokaiselle lapselle. Koulun maksuttomaan kerhotoimintaan on helppo 
osallistua. Kerhotoimintaa pyritään myös räätälöimään toiveiden ja tarpeiden mukaan 
sellaiseksi, että yhä useampi lapsi löytäisi tarjonnasta itselleen mukavaa toimintaa. 
 

 Kolmasluokkalaisilla on mahdollisuus valita ylimääräinen vieras kieli opiskeltavaksi 4. luokalta 
alkaen. Valittavina kielinä ovat saksa, ranska, espanja ja venäjä. Kielivalinta suoritetaan 
Wilmassa 13.- 27.1.2017.  Tarkemmat ohjeet lähetetään Wilma -viestinä koteihin.   

 

 Syntyvistä kieliryhmistä tiedotetaan koteja maaliskuun puoliväliin mennessä. Kielivalinta on 
vapaaehtoinen, mutta valittaessa sitoo oppilasta 9. vuosiluokan loppuun saakka.  
 

 Kieliryhmän syntymisen edellytyksenä on, että vähintään 12 oppilasta valitsee A2-kielen. 
Valintaa tehtäessä voidaan valita myös varavalintoja, mikäli haluttuun kieleen ei synny ryhmää. 
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 Tammikuussa haetaan myös nyt neljänneltä luokalta alkavalle musiikkiluokalle. Hakuaika on 9. 

– 23.1.2020. Hakumenettelystä tiedotetaan kolmasluokkalaisten huoltajille vielä tarkemmin.  

 Kaikille avoin konsertti Kypärämäen koulun isossa salissa 22.1. klo 18.00. Halssilan koulun 

toppuluokkalaiset osallistuvat koulupäivän aikana musiikkiluokkien konserttiin Kypärämäen 
koulussa 23.1.2020. 
 

 Ensimmäiselle ja seitsemännelle luokalle ilmoittaudutaan sähköisesti ajalla 21.1.- 6.2.2020. 

Samalla hakuajalla haetaan myös yksityisiin kouluihin ja Jälkkäriin.  

 

 Seitsemännelle luokalle haetaan myös samaan aikaan, 21.1. - 6.2.2020. 

 

 Vanhempainneuvosto kokoontuu tiistaina 21.1.2020 kello 18 koulun henkilökunnan tilassa.   

 Tammikuun avointen ovien päivät ovat 20. – 24.1.2020. 
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