
Mankkaanpuron koulun 70. lukuvuosi on pyörähtänyt vauhdilla käyntiin. Toivotam-
me lämpimästi tervetulleeksi kaikki vanhat tutut sekä uudet tuttavuudet,  lapset ja 
perheet, mankkaanpurolaisiksi.  Olemme lukuvuoden alussa ehtineet juhlia sekä 
kouluvuoden alkua että Espoota 50 vuotta kaupunkina. Lisäksi monet luokat ovat jo 
ehtineet retkelle ja osallistua Junior Cine—elokuvafestivaaliin. Lämmin kiitos teille 
vanhemmille, kun niin monet teistä osallistuivat vanhempainiltoihin. Yhteistyö kans-
sanne on keskeistä työssämme.  

Mankkaanpurossa oppii yhdessä tänä vuonna n. 480 lasta, 32 opettajaa, 5 avustajaa 
ja 4 lastenhoitajaa.  

Koulunkäyntiavustajinamme jatkavat tutut ja taidokkaat Kersti Pärnamägi, Eram 
Haque, Noura Menkar, Heidi Väisänen ja Natalja Baslakova. 

 

Unicef-kävely to 8.9.  

Tänäkään vuonna emme voi järjestää perinteistä urheilupäiväämme, sillä Leppävaa-
ran stadion, jonne kaikki isot oppilaamme mahtuisivat, on täysremontissa. Toivotta-
vasti ensi vuonna pääsemme viettämään siellä perinteistä urheilupäiväämme.  Mut-
ta hyvin olemme kuitenkin saaneet liikettä niveliin järjestämällä Unicef-kävelyn pari-
na edellisenä vuonna ja niin teemme nytkin. Samalla kun liikumme, pääsemme osal-
listumaan hyväntekeväisyystyöhön. 

Lapset ovat saaneet ns. sponsorikuoren koulusta. He pyytävät teidät (ja mahdollista 
muuta sukua, naapurustoa) sponsoroimaan liikuntasuorituksiaan itse valitsemallan-
ne summalla (tietty summa/ kävelty kierros, n. 500 m). Yhdessä te, oppilaat ja UNI-
CEF autatte lapsia koulunkäynnissä Keniassa.  

Jotta vältymme ruuhkilta Unicef-kävelyssä, porrastamme koulupäivät ja lenkkireitillä 
pyrähtämiset.  
Unicef -kävelypäivän poikkeusaikataulu on: 
1. ja 2. luokat 8.15-12.00 
3. ja 4. luokat 9.00 - 13.15 
5. ja 6. luokat 9.00 – 14.00 

 

Koti– ja kouluyhdistyksen (KKY) kokous on 19.9. klo 18. 

Koulun johtokunta kokoontuu 29.9. syksyn kokoukseensa. 

 

Lukuvuonna 2022-2023 espoolaisissa kouluissa jatketaan erityisesti töitä laadukkaan 
perusopetuksen takaamiseksi. Hyvinvoinnin ja kasvun tuki on kouluissa keskeinen 
teema. Lisäksi paneudumme pandemia-ajasta palautumiseen ja mahdollisten oppi-
misvajeiden paikkaamiseen. Tässä muutamia esimerkkejä koulumme lukuvuoden 
painopisteistä osana Espoon perusopetuksen tavoitteita: Mankkaanpurossa keski-
tymme mm. erityisesti luku– ja kirjoitustaitoon (palautumissuunnitelma).  Lisäksi 
vahvistamme lasten turvallisuuden tunnetta ja tulevaisuuden uskoa esim. vah-
vuuspedagogiikan keinoin. Teemme myös työtä  lasten osallisuuden ja yhteisöön 
kuulumisen tunteen vahvistamiseksi.  

Syyskuun Taitava-taito on itsetuntemus. Elokuussa teimme erityisesti töitä yhteisöl-
lisyyden  ja ryhmäytymisen eteen. 

Tämä kuukausittainen tiedotteemme tullaan tuttuun tapaan julkaisemaan Wilman 
lisäksi myös koulumme nettisivuilla www.espoo.fi/mankkaanpuron-koulu. Arkeam-
me voi myös seurata sometileillämme Instagramissa ja Facebookissa. 

M
a

n
k

k
a

a
n

p
u

r
o

n
 s

y
y

s
k

u
u

 

Tiedote oppilaiden koteihin 
1.9.22 


