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Toivottavasti pääsiäinen sujui mukavasti. Tämän lukuvuoden koulupäiviä taitaa 

olla jäljellä enää 42. 

 

Kuten teille aiemmin tiedotin, pipopakko on loppunut. Kuten kaikki tietävät, 

kevätsää on oikukas, joten kannattaa edelleen pukeutua sään vaatimalla tavalla.  

 

Tällä viikolla vietämme koulussamme valtakunnallista lukuviikkoa. Lapsenne saa 

todennäköisesti jokaisena koulupäivänä lukuläksyä, luemme koulussa joka päivä 

hetken ja saattaapa lapsesi saada lukuhaasteenkin! Seuraavien linkkien kautta löydät vinkkejä yhteisiin 

lukuhetkiin kotona. 

 

https://lukukeskus.fi/wp-content/uploads/2021/02/10_faktaa-lukemisesta-lapselle-2021.pdf 

https://lukuviikko.fi/vinkkeja-yhteisiin-lukuhetkiin-0-6-vuotiaan-kanssa/ 

https://lukuviikko.fi/vinkkeja-yhteisiin-lukuhetkiin-alakouluikaisen-kanssa/ 

 

Lukuisia hetkiä! 

 

Muistattehan kannustaa lastanne lukemaan ja suorittamaan lukudiplomia. Lukudiplomivihot kerätään 

lapsilta tarkastukseen ke 12.5. Lukudiplomijuhlaa vietämme koulupäivän aikana pe 21.5. 

 
Tiistaina 13.4. kokoontuu koulumme oppilashuollon asiantuntijaryhmä. Palaveri pidetään lähi- ja 

etäpalaverina. Pidämme moniammatillisen nivelpalaverin, missä neuvolan terveydenhoitaja siirtää koulun 

henkilökunnalle tietoa tulevista ja nykyisistä esikoululaisista. Lisäksi esikoulunopettaja siirtää tietoa 

nykyisistä esikoululaisista alkuopetuksen opettajalle. Palaverissa luonnollisesti noudatetaan 

tiedonsiirtolupaa. Tulevien ja nykyisten esikoululaisten huoltajat ovat tervetulleita palaveriin oman lapsen 

asioiden käsittelyn aikana. Jos haluat osallistua palaveriin, ilmoitathan siitä etukäteen lapsesi opettajalle tai 

johtajaopettajalle, jotta voimme tehdä vaadittavat järjestelyt ja kertoa, milloin sinun lapsesi asioista puhutaan. 

 

Talent-tapahtuma järjestetään pe 30.4. Olettekin jo saaneet tapahtumasta Wilma-viestin. 

Ilmoittautumisaika on pe 23.4. asti. Odotamme innolla esityksiä! 

 

Katsomme kuukauden elokuvaa samaisella viikolla luokissamme! 

 

Haluamme tietää, mitä mieltä sinä, huoltaja, olet lapsesi koulun toimintatavoista ja oppimisympäristön 

laadusta. Tulet saamaan ma 26.4. koulumme opetuksen arviointikyselyn, jonka toivomme, että täytät ja 

palautat lapsesi opettajalle. Kysymyksiä on vain 10. Myös lapsesi saa koulussa vastata samankaltaiseen 

kyselyyn. Vastausten perusteella meidän on helpompi suunnitella seuraavaa lukuvuotta ja tehdä siitä 

vieläkin parempi kuin kuluvasta. Vastauslomakkeiden palautuspäivä on ma 3.5. Kiitos jo nyt ajastasi!  

 

Toukokuun alkupuolella kyselemme, haluaako lapsesi osallistua Kesäilttis-toimintaan. Joten mietintä voi jo 

alkaa. 
 

Uusien esikoululaisten, ykkösluokkalaisten ja seuraavan lukuvuoden opetusryhmien 

kouluuntutustumispäivä on ke 5.5. klo 8.30-11.15. Uusia esikoululaisia on ilmoittautunut 3 ja ensimmäisen 

luokan aloittavia11 kappaletta. Kaikkien tutustumispäivään osallistuvien lasten päivään kuuluu ruokailu. 

Uusille esikoululaisille kunta ei järjestä kuljetusta tutustumispäivään.  Esikoululaisten ja 

ykkösluokkalaisten huoltajat ovat tervetulleita tutustumispäivään. Teille on räätälöity hyvin 

hyödyllinen koulunaloituksen infotunti. Pyydämmekin ennakkoilmoittautumista, jotta voimme 

suunnitella päivän ohjelman väljästi ja turvallisesti. Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä on ke 

https://lukuviikko.fi/vinkkeja-yhteisiin-lukuhetkiin-alakouluikaisen-kanssa/


21.4. Ilmoittautumiset pyydän Wilma-viestinä minulle. Tutustumispäivään voi osallistua vain täysin 

terveenä totta kai!  Tervetuloa! 

 

Näillä näkymin koulumme kuudesluokkalaiset pääsevät tutustumaan Joutsan yhtenäiskouluun to 20.5. 

klo 9-12.  Saatte lähempänä ajankohtaa lisätietoa, jos vierailu toteutuu. 

 

Kevätlukukauden päättäjäiset ovat la 5.6. aamusella säiden salliessa ulkosalla. Näillä näkymin emme 

valitettavasti voi kutsua juhlaan yleisöä. Kerromme lisää juhlan toteutuksesta toukokuun aikana.  

 

 

 

Positiivista ja aurinkoista kevättä sinulle ja perheellesi!  
 

Pystymme yhteistyöllä, vaikka mihin. Olette mahtavia! 

 

Leila Qvist-Pettersson 

johtajaopettaja     

p. 040 3479 217 

 


