Sepon koulun lokakuun 2021 tiedote

SEPON KOULUSSA TAPAHTUU
Koulun toiminnassa olemme päässeet hyvään vauhtiin. Koulupäivät sujuvat mukavasti,
kun oppilailla on erilaisia tehtäviä ja asioita, joiden parissa ahkeroidaan.
Oppilaiden positiivinen asenne ja aktiivinen toiminta näkyy vahvasti koulun arjessa.
On ollut mukava havaita, että oppilaat liikkuvat välituntisin ahkerasti. Syyskuussa vietettiin
Euroopan liikuntaviikkoa, jolloin järjestettiin mm pihaleikkipäivä sekä School action day.
Pihaleikkipäivänä koulumme aktiiviset ”välkkärit” (välituntileikittäjät) ohjasivat oppilaita
erilaisiin piha- ja liikuntaleikkeihin. Viikkoon sisältyi myös School Action day- tanssivälkkä,
jolloin Tanssittiin yhdessä pihalla. Koulun piha täyttyi liikkumisen ilosta ja riemusta.
Kiitokset Liikkuva koulu projektille!
Koulu kannustaa oppilaita arkiliikuntaan ja toiveena on, että oppilaat kulkisivat koulumatkat
kävellen tai pyörällä.
Lokakuun 2021 tapahtumat:

Ma - Pe 18.-22.10.
To 28.10.

MOK viikot alkavat, aiheena ”Me yhdessä”
KiVa tunti 1.- ja 4- luokilla, Aiheet: Meidän luokka-kaikki mukaan!
(1.lk) ja Tunnista kiusaaminen (4.lk)
Arvokas tunti 2. 3. 5. ja 6. luokilla (Aihe: Kaveruus)
Löytötavarat esillä oppilaille
Johtokunta kokoontuu
Luova Seppo -tapahtuma
Bullikset
Syysloma
Vava - teemapäivä 4. – 6. luokilla

Pe 29.10.

Päivänavaus (Tapiolan seurakunnan pitämä)

Viikko 39
Viikko 40
Ti -To 12. – 14.10.
Ti 12.10.
Pe 15.10.

Tiedotusasiat:
1. Bullikset : Perjantaina 15.10. koulussa järjestetään bullikset. 5.a, 6.a ja 6 d luokat
leipovat herkkuja ja myyvät niitä koulupäivän aikana. Jokainen oppilas saa tuoda
2,50 € rahaa kouluun, jolla voi ostaa mehun ja leivonnaisen. Herkut syödään
ruokailun jälkeen. Tuotoilla kartutetaan luokkien leirikoulurahastoa.
2. Oppilaiden unohtuneiden koulutarvikkeiden nouto koululta: Koulun ovet menevät
lukkoon päivisin klo 14.00, jonka jälkeen kouluun ei pääse hakemaan unohtuneita
tavaroita. Poikkeuksena ovat tiistai, keskiviikko ja torstai päivät, jolloin koululla on
vahtimestari paikalla. Näinä päivinä tavaroita voi hakea klo 15.10 asti.
3. Välkkäritoiminta: Välkkäritoiminta on jälleen käynnistynyt! Välituntileikittäjät vetävät
perjantain aamuvälitunnilla erilaisia leikkejä ja pelejä kaikille halukkaille. Alkusyksyn
välitunneilla leikittävät viime vuonna koulutetut välkkärit, mutta välkkärikoulutus
järjestetään uusille 4., 5. ja 6. luokkien välkkäritulokkaille lokakuun aikana. Mukaan
peleihin ja leikkeihin ovat tervetulleita kaikki koulumme oppilaat.
4. Sepon koulussa toteutetaan Arvokas-oppitunteja, joilla edistetään tunteiden
ilmaisun ja vuorovaikutuksen taitoja. Arvokas-ohjelman tavoitteena on vahvistaa

oppilaiden sosiaalisia ja tunnetaitoja sekä kehittää oppilaiden kykyä parempaan
itsehillintään ja tunteiden hallintaan.
Arvokas-oppitunneilla harjoitellaan käytännönläheisesti, oppilaiden omista
kokemuksista käsin sosiaalisia taitoja, tunnetaitoja, itsehillintää sekä pohditaan
eettisen kasvatuksen eri teemoja. Arvokas-ohjelmaa voidaan toteuttaa myös
pienryhmälle osana yleistä, tehostettua tai erityistä tukea.
Arvokas-tunnit alkavat luokilla 2,3,5 ja 6. Lokakuun tuntien teemana kaveruus.
5. Oppilaskunnan hallitus tiedottaa: Koulussamme toimii Oppilaskunnan hallitus.
Luokkien edustajina jatkavat viime lukuvuonna valitut oppilaat tämän
syyslukukauden ajan. Uudet edustajat valitaan vaaleilla marras-joulukuussa
kalenterivuodeksi 2022. Hallituksen jäsenet edustavat luokkaansa viikoittaisissa
kokouksissa. Oppilaskunnan tavoitteena on lisätä oppilaiden aktiivista osallistumista
ja vastuullisuutta koulun arjessa. Hallituksen kokouksissa käsitellään oppilaiden ja
opettajien esittämiä ideoita ja ehdotuksia sekä organisoidaan erilaisia tempauksia ja
tapahtumia. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu keskiviikkoisin klo 9.45 – 10.15.
6. Uuden yhtenäisen peruskoulun rakentaminen edistyy koulun viereisellä tontilla.
Linkistä lisätietoa asiasta.
https://www.yit.fi/espoonkumppanuuskoulut/pohjois-tapiola
Työmaatiedote:
https://www.yit.fi/globalassets/images/espoonkumppanuuskoulut/tapiola/syyskuu_2021_tyomaatiedote_p_t.pdf
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