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Hyvää uutta vuotta! Härkäviikot ovat alkaneet ja koulumme on jälleen täynnä 

työn touhua ja oppimiselta ei voi välttyä.  

Iltapäivätoiminta ja harrastekerhot aloittivat toimintansa jo viime viikolla. 

Oppilaskunnanhallituksen toimeenpanema Tuikkujahti jatkuu vielä tammikuun ajan! Tuikkujahti on osa 

Vihreä Lippu-toimintaamme. 

Luhangan kunnan esikouluun ja ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan seuraavaksi lukuvuodeksi ajalla 

25.1.-5.2.2021.  Syksyllä 2021 esikoulun aloittavat vuonna 2015 syntyneet lapset.  Syksyllä 2021 

koulun ensimmäisen luokan aloittavat vuonna 2014 syntyneet lapset.  Kuntamme esikoulu ja peruskoulu 

toimivat Luhangan koulussa. Jos lapsenne on aloittamassa syksyllä esikoulun tai peruskoulun 

Luhangassa, ettekä ole saaneet kotiin postitse ilmoittautumiskirjettä ja –lomaketta viikon 4 aikana, 

voi kyseiset paperit noutaa ilmoittautumisaikana Luhangan koululta.  Ilmoittautumislomake 

toimitetaan täytettynä Luhangan kouluun, osoite: Luhangan koulu, Tammijärventie 316, 19910 

Tammijärvi. Mikäli teillä on ilmoittautumisesta tai muista kouluasioista kysyttävää, ottakaa reilusti 

yhteyttä allekirjoittaneeseen. Lämpimästi tervetuloa! Täällä tehdään tulevaisuus-yhdessä! 

Kuukauden elokuvaa katsomme luokissa viikon 4 aikana. Elokuvan katseluun saa tuoda terveellistä 

välipalaa. 

Ystävänpäivää vietämme koulussa pe 12.2. koulupäivän aikana. Koko koulun iltadiscoa emme 

pandemiatilanteen takia voi valitettavasti järjestää tänä vuonna. 

Säiden salliessa vietämme hiihtopäivää pe 26.2. Lapset saavat valita osallistuvatko kyseisenä 

päivänä hiihtoretkelle vai hiihtokisaan. Mahtavasta päivästä saatte lisää tietoa lähempänä 

ajankohtaa.  

Viikko 9 on talvilomaviikko.   

Ihanaa, että talvi on täällä. Niinpä luistelu ja hiihtojaksot ovat alkamassa tai alkaneet. Huolehdithan, 

että lapsellasi on sopivan kokoiset varusteet käytössään niitä tarvitessaan. Lämmin pukeutuminen 

tekee liikkumisesta mielekkään, mutta liian paksut ja kuumatkaan eivät ole hyvät, sillä liikkuessa tulee 

lämmin. Varusteiden ja välineiden päälle laittoa kannattaa harjoitella kotonakin, jotta se sujuu. Tähän 

liittyy jalkineiden kuten monojen ja luistinten sitominen!! Sukset ja luistimet voi jättää koululle 

sisätiloihin viikolla. Lapsen opettaja kertoo, missä niitä voi säilyttää turvallisesti sisätiloissa. 

Viikonlopuksi ainakin välineet tulee viedä kotiin, sillä toivomme, että lapset hiihtelevät ja luistelevat 

viikonloppuisinkin.  Jos pakkasta on -18 tai enemmän liikuntatunnin alussa, on liikuntana sisäliikuntaa. 

Muistathan, että aamun pakkaslukemat voivat olla aivan toista päivällä, joten kannattaa varautua 

ulkoliikuntaan, vaikka aamulla pakkaslukemat ovatkin korkeat.  Muistathan myös, että lapsellasi tulee 

aina olla koulussa sisäliikuntavaatteet varalla. Yleensä liikuntatuntien jälkeen käydään suihkussa, joten 

pyyhe mukaan.  Liikunnanopettajat ovat antaneet tarkemmat ohjeet. Nautitaan talviurheilulajeista! 



 

Pandemia-ajan toimintaohjeet ovat koulussamme samat kuin ennen joulua.   

-Muistutan edelleen kaikkia käsihygienian tärkeydestä.  Vessakäyntien jälkeen, ulkoa tultua, nenän 

niistämisen jälkeen ja ennen ruokailun aloitusta on syytä pestä kädet hyvin huolella niin kotona kuin 

koulussakin. Saippua ja vesi ovat ensisijainen puhdistustapa.  

-Tullaan vain terveenä kouluun. Jos lapsenne sairastuu ja oireet sopivat koronaan, tilatkaa aika 

koronatestiin. Näin lapsi pääsee vähäoireisena kouluun, jos testitulos on negatiivinen.  

-Toivomme, että huoltajat käyvät mahdollisimman vähän koulun sisätiloissa, mutta jos on tarve tulla, 

pyydämme käyttämään edelleen suusuojaa ja pesemään tai desinfioimaan kädet sisälle tullessa. Kiitos! 

Pyytäisin huoltajia kiinnittämään huomiota lapsenne lukemisharrastukseen. Monissa kodeissa on 

joululomallakin luettu paljon ja se on osa jokapäiväistä harrastusta. Jos lukeminen on unohtunut 

päiväohjelmasta, pyydän nyt taas jokaista perhettä kiinnittämään siihen huomiota. Lapsen tulisi lukea 

joka päivä vähintään 30min. Vanhempien oppilaiden vielä enemmän. Lukemisena tulisi olla juonellinen 

teksti, jossa käytetään suomen kieltä monipuolisesti.  Huoltajien tulisi toimia hyvänä esimerkkinä ja 

lukea lasten kanssa. Lukemalla paljon voi välttää oppimisvaikeuksia muissa oppiaineissa ja ymmärrys 

ympäröivästä maailmasta ja ihmisistä kehittyy. Muistathan, että myös kirjoittamaan oppii lukemalla. 

Eskareille ääneen lukeminen on äärettömän tärkeää. 

Kirjoittamisella on kirjallisen viestin välittämisen lisäksi tärkeä tehtävä. Käsin kirjoittaminen ja 

ajattelun kehittyminen ovat yhteydessä toisiinsa! Pyydän kotiväkeäkin valvomaan, että lapset tekevät 

kotitehtävänsä ja muut kirjoitustehtävänsä huolellisella käsialalla. Eskareiden on hyvä tarttua 

säännöllisesti kotonakin kynään ja piirrellä. Näin hienomotoriikka kehittyy. 

Välitunnit vietämme koulussamme ulkona. Jos pakkasta on -25 astetta tai enemmän ja lapsella on 

ulkonaoloaikaa enemmän kuin 15 min esim. koulukuljetuksen takia, pyytää välituntivalvoja lapset sisälle 

luokkiin lukemaan tms. Lasten, jotka kulkevat koulumatkat kävellen, on syytä huomioida, etteivät tule 

aamulla kouluun turhan aikaisin. On riittävää, että lapsi on koulun pihassa 15 min ennen tunnin alkua.  

 

Mukavaa kevätlukukautta sinulle ja perheellesi!  

Pidetään yhdessä hyvä huoli lapsestasi! 
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