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LOKAKUUN 2020 KUUKAUSITIEDOTE  

 

Suuri kiitos henkilökunnalle, oppilaille, huoltajille ja 

Vanhempainyhdistykselle tähänastisesta syyslukukauden 

yhteistyöstä. Meillä on ollut hyvin puuhakas, luova ja antoisa syksy. Pandemiasta huolimatta 

olemme voineet järjestää laadukasta lähiopetusta erilaisine tapahtumineen ja retkineen 

poikkeusolosuhteet huomioiden. Kiitos kaikille yhteen hiileen puhaltamisesta! Lauantaikoulupäivän 

buffetti esimerkiksi nosti päivän tunnelmaa. Viime viikon Luonto-teemaviikko sisälsi monenlaista 

puuhaa etenkin ulkona!  

Olemme lokakuussa ja upea ruska on saapunut. Pakkasia vielä odotellaan. Perinteisesti olemme 

aloittaneet ”pipopakon” syysloman jälkeen. Niinpä todetaan, että ”pipopakko” alkaa ma 

19.10.2020. 

Viikolla 41 vietämme koulussamme energiansäästöviikkoa! Toivottavasti kotonakin tarkkailette, 

miten voisitte säästää energiaa. Energiansäästöviikko on osa Vihreä lippu-toimintaa. 

Syyslomaa vietämme siis koko viikon 42. 

Viikolla 44 katsomme lokakuun kuukauden elokuvaa. 

Hallowen-disco on pe 30.10. klo 18.00 alkaen uuden koulun aukiolla. Tervetuloa 

tanssahtelemaan, jos uskallatte. 

Koulumme JOULUJUHLAA vietämme la 19.12.2020. Laitattehan jo nyt päivämäärän muistiin. 

Joululoma alkaa koulumme oppilailla jo 20.12., koska olemme tehneet sisään alun perin työpäiviksi 

kirjatut päivät 21.-22.12. Korvaavat päivät ovat 5.9. ja 19.12. 

Olen päivittänyt lukuvuositiedotteen ja se on luettavissa koulumme Peda.net-sivulla kohdassa 

Tiedotteet-lukuvuositiedote. Lukuvuositiedotteesta löytyy paljon tietoa koulumme käytänteistä. 

Kannattaa lukea.  

Valtakunnalliset arvioinnin perusteet ovat muuttuneet 1.8.2020 alkaen. Näin ollen myös 

meidän koulumme arviointiperiaatteet ovat muuttuneet valtakunnallisten arvioinnin perusteiden 

mukaisiksi. Arviointi pysyy pääpiirteittäin samanlaisena kuin ennenkin 1.-2.luokkalaisilla. Sen sijaan 

3.-6.luokkalaiset arvioidaan numeerisesti eli arvosanoin kaikissa oppiaineissa. Tämä tarkoittaa sitä, 

että lapset saavat pisteiden lisäksi myös arvosanan kokeista. Koulussamme syyslukukausi 

arvioidaan arviointikeskusteluna. Keskustelussa tuodaan ilmi, mikä arvosana olisi eri oppiaineissa 

sillä hetkellä.  Keväällä lapset saavat paperisen lukuvuositodistuksen, missä he saavat arvosanan 

kaikista oppiaineista. Koulumme arvioinnin periaatteet ovat luettavissa osittain 

lukuvuositiedotteessa ja kokonaisuudessaan koulumme Peda.net-sivun etusivulla kohdassa 

Luhangan kunnan opetussuunnitelma. Arviointiluku on 6.luku. 

Lukukauden arviointikeskustelut pidetään viikoilla 48-51. Opettajat tiedottavat lähempänä 

ajankohtaa ajanvarauksesta. 



Koulumme nettisivulla kohdassa huoltajat ---lomakkeet löytyy poissaololomake, jonka voitte 

tulostaa ja täyttää, jos teidän pitää anoa lapsellenne lomaa yli 3 päivän ajaksi. Lomake toimitetaan 

johtajaopettajalle. Jos lapsen poissaolo on 1-3 päivää, luokanopettaja voi antaa lomalle 

hyväksynnän. Tällöinkin voi käyttää samaa lomaketta.  

Koulumme opettajilla ja kouluavustajalla on etunimi.sukunimi@luhanka.fi sähköpostiosoitteet. 

Sijaisten tai poikkeavat yhteystiedot ilmoitetaan erikseen, kun se on ajankohtaista. Ota yhteyttä, 

jos jokin asia askarruttaa, joko sähköpostitse, wilman kautta tai puhelimitse. Käy myös koulumme 

Peda.net-sivulla. Sieltä löytyy paljon hyödyllistä tietoa, sivuja päivitetään jatkuvasti ja sinne 

kirjoitellaan ajankohtaisia asioita.  

Gideonit lahjoittivat perinteisesti Uuden testamentin koulumme 3.-luokkalaisille oppilaille. 

Kiitos! 

Koulumme 5.-6.luokka on mukana Yrityskylä-projektissa tänä lukuvuonna. Yrityskylä on 

peruskoulun kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnattu oppimiskokonaisuus työelämästä, 

taloudesta ja yhteiskunnasta. Maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu Yrityskylä toimii 

valtakunnallisesti kahdeksalla alueella, tavoittaa noin 70 000 oppilasta vuodessa ja perustuu 

suomalaiseen opetussuunnitelmaan. Yrityskylä on osa Talous ja nuoret TATia. Oppimiskokonaisuus 

koostuu opekoulutuksesta, oppimateriaalista ja oppitunneista koulussa, sekä vierailusta Yrityskylän 

oppimisympäristöön Jyväskylään. Mahtavaa 5.-6.luokka ja 

Hanne! 

 

Tunnelmallista ja pimenevää lokakuuta sinulle ja 

perheellesi!   

 

Muistattehan uppoutua kirjallisuuden maailmaan lastenne 

kanssa päivittäin! 

 

 

Leila Qvist-Pettersson 

johtajaopettaja 
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