Tervetuloa ekaluokalle
Meritorin kouluun!

 Mukavaa, että saamme lapsenne opiskelemaan
kanssamme. Harjoittelemme Meritorin koulussa
akateemisten tietojen ja taitojen lisäksi kaveritaitoja ja
koululaisena olemisen taitoja. Ryhmän jäsenenä on
luontevaa harjoitella sinnikkyyttä, itsesäätelykykyä ja
arvostavaa kohtaamista.

Tutustumistuokio
koulutulokkaille ja heidän
huoltajilleen 24.5.2022
 Järjestämme koulutulokkaille kouluun
tutustumisaamun 24.5.2022 klo 8.00-9.00,
samaan aikaan järjestetään huoltajille
infotilaisuus.
 Otamme tutustumistilaisuuteen tulijat
vastaan C-ovesta meren puoleisestä
päädystä. Tilaisuuden jälkeen huoltajat
saattavat lapset jatkamaan päivää
esiopetuksessa. Lämpimästi tervetuloa!

Kaveritoiveen esittäminen
 Tutustumispäivän ryhmä ei välttämättä ole se, jossa lapsi elokuussa
opiskelee. Muodostamme luokat pedagogisin perustein toukokuussa.
Jos haluatte esittää kaveritoiveen, voitte tehdä sen vain käyttämällä
oheista linkkiä:
 https://docs.google.com/forms/d/11yElfgGAfKWYPHjvb2uMUJn0RrA50L3mn
oaY-7P_cS4/prefill
 Mikäli linkki ei toimi, kopioikaa ystävällisesti teksti osoitekenttään.
Huomioimme 18.5. mennessä esitetyt toiveet.

Koulun aloitus on useimmiten lapselle jännittävä. Meidän
aikuisten tehtävänä on huolehtia siitä, että kukin oppija
saa tarvitsemaansa kannustusta, tukea ja ohjausta.
Pyrimme tarjoamaan kullekin oppijalle sekä onnistumisen
hetkiä että uusia haasteita. Harjoittelemme myös yhteisten
sääntöjen noudattamista ja koulun toimintakulttuurin
omaksumista. Meritorin koulussa kasvatuksellinen ote
nousee positiivisesta pedagogiikasta.

Valmistautuminen
koulun
aloitukseen

Koulua varten ei tarvitse hankkia kirjoitusvälineitä tai
oppimateriaalia, ne tarjoaa koulu. Toki lapset saavat
käyttää myös omia kirjoitusvälineitään - oma penaali
sisältöineen on monesti tärkeä juttu. Koulumme on
kengätön, ulkojalkineet riisutaan ulko-ovien luona olevilla
kuramatoilla. Perheiden tulee hankkia lapselleen
sisäkengät.

Koulumatka
 Jos oppilas kulkee kouluun omatoimisesti, kannattaa koulumatkaa
harjoitella jo kesällä. Lasta on hyvä ohjeistaa kiinnittämään huomiota
turvallisuuteen. Jos oppilas kuljetetaan kouluun, toivomme, että auto
käännetään Merivalkaman päässä olevalla kääntöpaikalla, ei esimerkiksi
koulun liittymässä tai suojateiden kohdalla. Koulun parkkipaikka on varattu
vain henkilökunnan käyttöön. Mikäli ekaluokkalaisen koulumatka on
enemmän kuin 3 km, voi oppilas saada maksuttoman julkisen liikenteen
matkakortin koulumatkoja varten. Matkaetuutta varten voi lomakkeen
tulostaa täältä: https://www.espoo.fi/fi/kasvatus-ja-opetus/opetuksenlomakkeet-ja-ohjeet#section-19123 Lomake palautetaan koululle.

Vaatetus
 Toivomme huoltajilta, että lapset tulevat päivittäin kouluun säähän sopiviin
vaatteisiin pukeutuneina, sillä vietämme päivittäin välitunnit ulkona.
Kannattaa varmistaa, että lapsi osaa pukea itse tai jos tässä on haastetta,
kannattaa harjoitella yhdessä kotona. Kun lapsi pukee ripeästi, pääsee hän
nauttimaan välituntileikeistä kavereiden kanssa. Kaikki lapsen vaatteet,
kengät ja tarvikkeet kannattaa nimikoida, jotta ne palautuvat oikeille
omistajilleen. Koulussa ei valitettavasti ole säilytystilaa vaihtovaatteille tai
kuivauskaappia.

Itsestä huolehtiminen
 Oppilaiden tulee osata ruokailla omatoimisesti, aikuiset eivät voitele leipää,
kuori perunoita tai hedelmiä oppilaille. Aikuiset ohjaavat toimintaa
ruokalassa ja auttavat oppilaita toimimaan yhteisten käytänteiden
mukaisesti.
 Vessakäynneistä pitää suoriutua itsenäisesti. Kannustamme lapsia käymään
vessassa siirtymätilanteissa, mutta pienet oppilaat pääsevät tarvittaessa
vessaan myös oppituntien aikana. Kotona kannattaa rohkaista lasta
kertomaan aikuisille, jos vessaan tulee asiaa.

Erityisruokavalio
 Jos oppilaalla on erityisruokavalio, ilmoitetaan siitä oheisella lomakkeella.
Lomakkeen voi täyttää sähköisesti. Toivomme, että lomake täytetään jo
ennen koulun alkua. Lääkärintodistus toimitetaan kouluterveydenhoitajalle.
Uskonnollisesta ruokavaliosta ei toimiteta lääkärintodistusta, mutta
erityisruokavalioilmoitus tulee täyttää.
 https://www.espoo.fi/fi/kasvatus-ja-opetus/opetuksen-lomakkeet-jaohjeet#section-19123
 Ilmoitus palautetaan osoitteeseen: koulukeittio.meritori@espoocatering.fi.
Ilmoituksen voi skannata, tai valokuvata ja lähettää koulukeittiön
sähköpostiin. Paperisen lomakkeen voi lähettää osoitteeseen, Meritorin
koulun keittiö, PL 5424, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

Viestintä
 Wilma-järjestelmä on ensisijainen viestintäkanava kodin ja koulun välillä.
Toivomme, että sairauspoissaolot ilmoitetaan Wilman välityksellä
viimeistään lapsen ensimmäisen oppitunnin alkaessa. Luokanopettajilla ei
ole henkilökohtaisia työpuhelimia käytössään. Ennen lukuvuoden alkua
voitte olla yhteydessä apulaisrehtori Anu Hillneriin (anu.hillner@espoo.fi, 0438271264).

Kodin ja koulun yhteistyö
 Huoltajat tuntevat omat lapsensa parhaiten. Ekaluokkien opettajat kutsuvat
kaikki oppilaat huoltajan kanssa tutustumistapaamiseen koko luokan
yhteisen vanhempainillan lisäksi syyslukukauden alkuvaiheessa.
Vanhempainillassa keskustellaan ekaluokalla opiskelemisesta ja valitaan
luokan edustaja vanhempainyhdistykseen, jonka nimi on Meritori Ry.

Koulu alkaa 11.8.2022
 Koulu alkaa torstaina 11.8.2022 klo 9. Ekaluokkalaiset kokoontuvat Meritorin
koulun pihalla C-oven läheisyydessä, missä opettajat ottavat heidät
vastaan. Tunnistatte Meritorin koulun henkilökunnan keltaisista
huomioliiveistä.
 Kahtena ensimmäisenä koulupäivänä opiskelemme klo 9-12. Maanantaista
15.8. alkaen työskentelemme lukujärjestyksen mukaisesti, tuolloin
ekaluokkalaisten opetusta järjestetään klo 8-13 välisenä aikana. Ekaluokan
syyslukukaudella oppitunteja on viikoittain 20 ja kevätlukukaudella 21.
Lapsenne lukujärjestys julkaistaan Wilmassa ja saatte opettajalta
reppupostina lukujärjestyksen paperiversion myös kotiin. Työ- ja loma-ajat
sekä muuta lisätietoa löydätte koulun kotisivuilta
www.espoo.fi/meritorinkoulu

Iltapäivähoito


I ltapäivähoito järjestetään Meritorin koulun tiloissa niille oppilaille, joille on myönnetty paikka iltapäiv ähoidossa.
I ltapäivähoito alkaa 11.8. klo 12. Osa-aikaiseen iltapäivähoitoon osallistuvat lapset ovat oikeutettuja hoitoon klo 15 asti,
kokoaikaiseen klo 17 asti. I ltapäivähoidossa touhutaan sekä sisätiloissa että ulkona.



Hakuaika perusopetuksen iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi 2022-2023 on 10.1.2022–16.5.2022. Hoitopaikkaa anotaan
Wilman v älityksellä. Hakemuslomake löytyy Wilmasta ”Hakemukset ja päätökset” -välilehdeltä. Mikäli sähköinen hakeminen
ei ole mahdollista, toimintaan v oi hakea paperilomakkeella. Lomakkeen voi tulostaa täältä
https://www.espoo.fi/fi/kasvatus-ja-opetus/opetuksen-lomakkeet-ja-ohjeet#section-17228, pyytää koululta tai tilata
osoitteesta iltapaiv atoiminta@espoo.fi.



Paperilomakkeet lähetetään osoitteeseen:



Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikkö
Opetuksen tuen palv elualue
PL 31
02070 Espoon kaupunki



Lisää tietoa Espoon kaupungin iltapäiv ätoiminnasta löydätte täältä:



https://www.espoo.fi/fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus/opiskelu-peruskoulussa/iltapaivatoiminta-ja-koululaisten-hoito



Koulu ei päätä iltapäiv ähoitopaikoista, eikä osallistu laskutukseen. Laskutukseen liittyvissä asioissa v oitte olla yhteydessä
osoitteeseen Iltapaivatoimintamaksut@espoo.fi.



I ltapäivätoiminnan yhteyshenkilö koululla on Anu Hillner (anu.hillner@espoo.fi, 043-8271264) ja v arahenkilö Minna
Nev anlinna (minna.nev anlinna@espoo.fi, 046-8771225).

Ensimmäisen luokan oppilaan
terveystarkastus


Katso Koulutulokkaan terveystarkastus Espoossa -v ideo(ulkoinen linkki)



Varaa aika terv eystarkastukseen · sähköisesti oman koulun terv eydenhoitajalle siv ulla
espoo.terv eytesi.fi(ulkoinen linkki). Kirjautuminen v aatii v ahvaa tunnistautumista tai
mobiiliv armenteen. Lisätietoa puolesta asioinnista siv ulla Puolesta asiointi sosiaali- ja
terveyspalveluissa · puhelimitse lapsenne koulun koulunterveydenhoitajalta, Meritorin koulussa
puh. 046 877 1578



· Jos puheluusi ei v astata, v oit jättää yhteystietosi v astaajaan, niin terveydenhoitaja on sinuun
yhteydessä.



· Kouluterveydenhuollon keskitetty puhelinpalvelu. Palv elu on av oinna maanantaisin ja
keskiv iikkoisin klo 9–13, p. 09 8166 1234. Käytössämme on takaisinsoittojärjestelmä. Pyrimme
soittamaan takaisin mahdollisimman pian.



· av ovastaanotolla. Ajoista tiedotetaan oppilaitoksen siv ulla Wilma-tiedotteena



Vastaanottoon varataan 60 minuutin aika. Jos tarvitset v astaanotolle tulkkia, ole hyvä ja v araa
aika puhelimitse omalta terv eydenhoitajalta. Terv eystarkastusaika tulee peruuttaa viimeistään
tarkastusta edeltäv änä päivänä klo 15 mennessä. Sairaustapauksessa tai v astaavassa muussa
äkillisessä tilanteessa v astaanottoaika tulee peruuttaa mahdollisimman pian terveydenhoitajalle
puhelimitse.

Ennen vastaanottoa
 Huoltajien tulee täyttää Ekaluokkalaisen esitietolomake vanhemmille ja ottaa se mukaan
terveystarkastukseen.
 Lomake löytyy sähköisenä sivuilla: · espoo.terveytesi.fi(ulkoinen linkki). Lomake löytyy
kohdasta: Esitiedot ja tilauslomakkeet sen jälkeen kun olet kirjautunut kansalaisen
terveyspalveluun · THL:n sivulla Terveystarkastuksen esitietolomake ekaluokkalaisen
vanhemmille(ulkoinen linkki) voitte tulostaa lomakkeen ja täyttää sen.
 Tarkastukseen tultaessa ottakaa mukaanne tarvittavat tiedot lapsen mahdollisista
aiemmista tutkimuksista ja hoitojaksoista, esimerkiksi neuvolakortti. Tutustukaa myös THL:n
sivulla Valtakunnalliseen rokotusohjelmaan(ulkoinen linkki).

 Etävastaanottoon liittyen olethan yhteydessä koulun omaan terveydenhoitajaan.
 Terveydenhoitajan terveystarkastuksen jälkeen voitte varata ajan lääkärin tekemään
terveystarkastukseen. Terveydenhoitajan terveystarkastuksen yhteydessä luodaan
ajanvarausoikeus, joka mahdollistaa lääkärille ajanvaraamisen Asioi verkossa -palvelussa.
Huoltajien osallistuminen terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolle on välttämätöntä.

