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SEPON KOULUSSA TAPAHTUU 

Kouluvuosi lähestyy loppuaan ja kesäloma häämöttää muutamien viikkojen päässä.  

Taakse on jäämässä lukuvuosi, joka on pitänyt sisällään paljon erilaista toimintaa, 

oppilaiden aktiivista työskentelyä, yhteisöllisiä tapahtumia ja paljon muuta mukavaa. 

Vietämme Sepon koulun viimeistä kuukautta ja syksyllä oppilaat saavat aloittaa 

upouudessa koulussa, Pohjois-Tapiolan koulussa. 

 

Olen toiminut Sepon koulun rehtorina 20 vuotta ja nyt oma matkani tämän koulun rehtorina 

päättyy. Siirryn Ymmerstan koulun rehtoriksi 1.8.2022 alkaen. Haluan kiittää teitä kaikkia, 

hyvät Sepon koulun huoltajat, antoisasta ja erinomaisesta yhteistyöstä. Olen kokenut, että 

te olette olleet tärkeä ja merkityksellinen tukiverkko koulullemme. Mieli haikeana ja sydän 

täynnä ihania muistoja siirryn uuteen työyhteisöön. 

 

Toivottavasti tapaamme vielä Sepon koulun kevätjuhlassa ti 31.5. 

 

Pohjos-Tapiolan rehtorina aloittaa 1.8.2022 Lassi Kilponen ja hänen työparinaan virka-

apulaisrehtori Johanna Puhakka. 

 

Toukokuussa 2022 tapahtuu 

Ke-pe 4. - 6.5. 6.luokkalaiset leirikoulussa Vierumäellä 

Viikko 19 KIVA-tunnit: Aiheet: 

1.lk ”Kiva-sopimus” 

4.lk:t ”Mitä meille kuuluu?” 

Arvokas- tuntien teemana toukokuussa on: Rohkeus ja rehellisyys 

Ma 9.5. Uusi rehtori Lassi Kilponen ja virka-apulaisrehtori Johanna Puhakka 

vierailevat Sepon koululla 

To 12.5. Kameleontti-kuoron konsertti Sepon koulussa, juhlasalissa klo 11.15.  

Tilaisuus on tarkoitettu koulun 1. - 4. luokkien oppilaille. 

Ma-ke 16. - 18.5 Luokkien retket Esport Extremeen. Retket kustantaa koulun 

vanhempainyhdistys. Lämmin kiitos vanhempainyhdistykselle! 
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Ti 17.5. 5.B näytelmä ”Lumikki” esitetään koulumme auditoriossa 17.5. klo 18.00 ja 
tarvittaessa 19.00.Paikkoja on rajoitetusti ja huoltajille lähetämme 
ilmoittautumisilmoituksen Wilman kautta lähiaikoina. Näytelmän lisäksi kahvila 
ja arpajaiset. Käsiohjelma: koko perhe 10 €, yksittäinen käsiohjelma 5 €. 
Tervetuloa! 

 
Pe 20.5. Päivänavaus salissa 

To 26.5. Helatorstai, vapaapäivä 

Pe 27.5. Unicef -kävely. Koulu alkaa ja päättyy lukujärjestyksen mukaisesti. Tiedote 

tulee myöhemmin. 

Viikko 22 Viimeisen viikon koulun alkamis- ja päättymisajat ilmoitetaan myöhemmin. 

Ti 31.5. Kevätjuhla klo 18.00 Sepon koulu huoltajille ja esiintymisvuorossa 

oleville oppilaille. Lämpimästi tervetuloa!  

Kevätjuhlan ohjelmasta vastaavat 1., 3., ja 5. luokkien oppilaat opettajineen. 

Kevätjuhla esitetään oppilaille koulupäivän aikana.  

Ke 1.6. Johtokunta kokoontuu klo 18.00 

La 4.6. 6- luokkalaisten lähtöjuhla ja kukitus klo 9.00. Tilaisuus on tarkoitettu koko 

koulun oppilaille ja 6. luokkien oppilaiden huoltajille. Tilaisuuden jälkeen 

todistusten jako luokissa. Oppilaat saapuvat koululle klo 8.45. Päivä päättyy 

noin klo 10.15. 

 

Tiedotusasiat: 

1. Löytötavarat (mm. oppilaiden vaatteita) ovat esillä hallintokäytävällä viikon 20 

aikana ja haettavissa koululta viimeistään 19.5. Tämän jälkeen löytötavarat 

kerätään pois kierrätykseen.  

2. Luokanopettajat keräävät kiertoon menevät oppikirjat viimeisten kouluviikkojen 

aikana. 

3. Uusien 1.luokkalaisten tutustumisaamu to 19.5. klo 8.15–9.00.   

 

Syyslukukausi alkaa torstaina 11.8.2022 klo 9.00. Ensimmäinen koulupäivä päättyy  

klo 12.00.  

Hyvästä yhteistyöstä lämpimästi kiittäen ja aurinkoista toukokuuta! 

 

Keväisin terveisin 

Saija Holopainen ja Sepon koulun väki 

rehtori 

 


