
Perjantaina 30.9. klo 8.15-9 vietä mme ävoimiä oviä Kodin ja koulun päi-
vän kunniäksi. Tiedoksenne, että  koulumme oppiläshuoltohenkilo sto  
(kuräättori Elinä Mä ki, psykologi Viivi Kervinen jä terveydenhoitäjä Adeline 
Koivisto) on tävättävissänne uuden puolen pä ä äulässä, kun toimintä luokissä 
pä ä ttyy n. klo 9. Tervetuloä moikkäämään, jututtämään meitä  jä kysymä ä n 
mähdollisiä kysymyksiä ! 

 

Olemme pitkä stä  äikää pystyneet äloittämään oppilaiden vetämien välitunti-
kerhojen suunnittelun. Hälukkäät vetä jä t puuhäävät juuri häkemuksiä. Onpä 
häuskä jä lleen nä hdä , milläisiä kerhojä läpset häluävät jä rjestä ä  toisilleen!
Vä lituntikerhot toteutetään märräskuussä. 

 

Lokäkuussä jä rjestetä ä n 4.-6. luokkien valinnaisaineisiin liittyvä projekti-
päivä. Myo s pienten moniäläisiin, oppiäineräjojä ylittä viin opintoihin liittyviä  
retkiä  on ohjelmässä. Säätte tärkempiä tietojä nä istä  täpähtumistä/retkistä  
opettäjiltä. Välinnäisäineet jä moniäläisten äiheet toteutetään lästen ideoimistä 
äiheistä: äväruus, urheilu, meren elä mä ä , elokuvä, tiede jä tieteelliset kokeet 
sekä  pelit. Aiheitä kä sitellä ä n useän eri oppiäineen nä ko kulmästä. 

 

Syyslomaa vietetä ä n ma 17.— su 23.10.22.  
 

KKY:n seuräävä  kokous on ti 11.10. klo 18. Kokouksessä välmistellään joulu-
tempäustä läuäntäille 26.11.22. Koulukirjästohänkintojen lisä ksi KKY on mäh-
dollistänut meille mm. Nä ppistäituri—ohjelmiston kä yto n koko koululle, vä li-
tuntivä lineiden pä ivityksen sekä  Heurekä-retkien sisä ä npä ä symäksujä. 
 
Lokäkuu on lukukuu! Vietä mme Mänkkäänpurossä heti syysloman jälkeen 
lukuviikkoa. Tä nä  vuonnä pysä hdymme koko koulun voimin tä mä n erityisen 
tä rkeä n perustäidon ä ä relle. Lukuviikon toteutuksestä säätte lisä infoä luokän 
omältä opeltä. Yksi merkittä vä  lukemiseen kännustäjä on edelleenkin koulum-
me koulukirjästo jä sen monipuolinen välikoimä. Olemme sääneet ison lähjoi-
tuksen tä nä  syksynä  KKY:ltä , jonkä ävullä olemme sääneet tilättuä kirjäuu-
tuuksiä koulukirjästoon. Iso kiitos siitä ! 
 

Torstaina 27.10.22 klo 18 jä rjestetä ä n etä nä  kieli-info 1. luokkalaisten 
vanhemmille kielivalinnasta. Ekäluokkäläisten A1-kielen opetus älkää täm-
mikuussä 2023. Koulussämme voi opiskellä A1-kielinä  engläntiä täi säksää. 
Kielivälintä tehdä ä n märräskuussä. Tärkempi kutsu jä info illästä tulee Wil-
mässä lä hempä nä  ko. äjänkohtää. 
 

Koulumme luokät kerä ä vä t äjoittäin rähää leirikoulukoulujä värten tälkoillä. 
Osä väräinkeruustä tehdä ä n koulun ulkopuolisin tempäuksin, muttä osä tem-
päuksistä jä rjestetä ä n koulullä (väikkä eivä t ole koulun toimintää). Yhden 
mokkäpälämyyjä isen olemmekin jo näuttineet tä nä  syksynä . Keskiviikkonä 
26.10. jä rjestä ä  6K-luokkä pitkä stä  äikää hälloween-diskon. Luokkä viestittä ä  
tiläisuudestään lä hempä nä  tärkemmin. 

 

Lokäkuun Täitävä-täito on tunnetaidot. 

 

M
a

n
k

k
a

a
n

p
u

r
o

n
 l

o
k

a
k

u
u

 

Tiedote oppilaiden koteihin 
28.9.2022 


