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Koululaisten iltapäivätoiminta

Tervetuloa iltsuun uudet ja vanhat!!

Toiminta on taas hyvää vauhtia käynnistynyt. Tässä hiukan tietoa Vuorenmäen iltapäivätoiminnasta.
Iltapäivätoiminta on siirtynyt pysyvästi koulun tiloihin. Käytämme samoja naulakoita, kuin koulupäivän aikana.
Lasten hakeminen on siis helpointa ns. pienten eteisen kautta. 

Ohjaajina toimivat Johanna Kalliola, Heidi Elonen ja uutena joukossa Jenna Vuorinen. 

Alapuolella olevaan kalenteriin päivitellään tapahtumia ja kuvagalleriaan 
kuvia laitetaan matkan varrelta. 

Välipala nautitaan koulun ruokalassa ma-to n. klo 14.00 ja pe n. klo 13.45. 

Läksyt pyritään pääsääntöisesti tekemään iltsussa, ( paitsi lukuläksy) 
toki poikkeuspäiviä varmasti tulee. Vastuu läksyistä on kuitenkin kodeilla :) 

Jos teille huoltajat tulee jotain huolenaiheita tai jokin muuten vaan askarruttaa,  
älkää arastelko ottaa yhteyttä.  
Numero on:  044 3736076 

Mukavaa syksyn alkua kaikille!  
Toivoo: Johanna, Jenna ja Heidi

Mitä iltapäivätoiminta on?

Iltapäivätoiminnan tavoitteena on vähentää lasten yksinoloa elämäntilanteissa, jossa vanhemmat ovat työssä ja
lapsen koulupäivä on lyhyt. Toiminnan tavoitteena on tukea koulun ja kodin kasvatustyötä, edistää lasten
hyvinvointia, ennaltaehkäistä syrjäitymistä ja lisätä lasten osallisuutta. Toiminta antaa mahdollisuuden
sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja yhteisöllisyyteen kasvamiseen. Lisäksi toiminta tarjoaa onnistumisen ja
osaamisen kokemuksia sekä edistää myönteisiä harrastuksia. 

Lisätietoja toiminnasta: https://peda.net/orimattila/aji

APIP-toiminnan puhelinnumero on 044 37 36 076
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Koululaisten iltapäivätoiminta Tulostettu: 7.6.2021

Kopio: Outi Aalto 7/26

https://peda.net/orimattila/peruskoulut/pl/vkl2/il/testi1-luonnos/syksy-2019/img_1908-jpg#top
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/pl/vkl2/il/testi1-luonnos/syksy-2019/img_1906-jpg#top
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/pl/vkl2/il/testi1-luonnos/syksy-2019/img_1907-jpg#top
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/pl/vkl2/il/testi1-luonnos/syksy-2019/img_1880-jpg#top
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/pl/vkl2/il/testi1-luonnos/syksy-2019/img_1896-jpg#top
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/pl/vkl2/il/testi1-luonnos/syksy-2019/img_1879-jpg#top
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/pl/vkl2/il/testi1-luonnos/syksy-2019/img_1877-jpg#top
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/pl/vkl2/il/testi1-luonnos/syksy-2019/img_1878-jpg#top
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/pl/vkl2/il/testi1-luonnos/syksy-2019/img_1875-jpg#top
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/pl/vkl2/il/testi1-luonnos/syksy-2019/img_1876-jpg#top
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/pl/vkl2/il/testi1-luonnos/syksy-2019/img_1873-jpg2#top
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/pl/vkl2/il/testi1-luonnos/syksy-2019/img_1872-jpg2#top
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/pl/vkl2/il/testi1-luonnos/syksy-2019/img_1871-jpg2#top
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/pl/vkl2/il/testi1-luonnos/syksy-2019/img_1870-jpg2#top
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/pl/vkl2/il/testi1-luonnos/syksy-2019/img_1869-jpg#top
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/pl/vkl2/il/testi1-luonnos/syksy-2019/img_1868-jpg#top
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/pl/vkl2/il/testi1-luonnos/syksy-2019/img_1867-jpg#top
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/pl/vkl2/il/testi1-luonnos/syksy-2019/img_1865-jpg#top
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/pl/vkl2/il/testi1-luonnos/syksy-2019/img_1866-jpg#top
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/pl/vkl2/il/testi1-luonnos/syksy-2019/img_1864-jpg#top
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/pl/vkl2/il/testi1-luonnos/syksy-2019/img_1862-jpg#top


   

 

0 kommenttia

Eväretki Salmelan puistossa😊 (luonnos)

0 kommenttia
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Koululaisten iltapäivätoiminta Tulostettu: 7.6.2021

Kopio: Outi Aalto 21/26

https://peda.net/orimattila/peruskoulut/pl/vkl2/il/testi1-luonnos/hiihtoretkell%C3%A4/image-jpg1#top
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/pl/vkl2/il/testi1-luonnos/hiihtoretkell%C3%A4/image-jpg2#top
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/pl/vkl2/il/testi1-luonnos/hiihtoretkell%C3%A4/image-jpg#top
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/pl/vkl2/il/testi1-luonnos/hiihtoretkell%C3%A4/image-jpg3#top
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/pl/vkl2/il/testi1-luonnos/hiihtoretkell%C3%A4/image-jpgc#top
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/pl/vkl2/il/testi1-luonnos/hiihtoretkell%C3%A4#comments
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/pl/vkl2/il/testi1-luonnos/ik/image-jpg3#top
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/pl/vkl2/il/testi1-luonnos/ik/image-jpg#top
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/pl/vkl2/il/testi1-luonnos/ik/image-jpg5#top
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/pl/vkl2/il/testi1-luonnos/ik/image-jpg2#top
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/pl/vkl2/il/testi1-luonnos/ik#comments


Joulun ajan hommia

   

   

   

   

0 kommenttia
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