ESPOON KAUPUNKI
Lähderannan koulu

2.5.2022

TERVETULOA ALOITTAMAAN KOULUTAIVAL LÄHDERANNAN KOULUSSA!
•

KOULUTYÖ ALKAA
o Torstaina 11.8.2022 klo 9.00.
o Opettajat hakevat oppilaat ulkoa, joten nähdään silloin!
o Koulun alkamisesta tiedotetaan vielä Espoon kaupungin nettisivuilla
Ajankohtaisissa kuulutuksissa elokuun alussa.

•

KOULUVIERAILU JA VANHEMPAINAAMU
Kaikki tulevat ekaluokkalaiset ovat tervetulleita tutustumaan Lähderannan kouluun
huoltajiensa kanssa perjantaina 20.5. klo 7.30 alkaen. Tulevat ekaluokkalaiset
saavat ”ilmoittautua” kouluyhteisömme jäseniksi kirjoittamalla nimensä koulun
kirjaan.
Ilmoittautumisen jälkeen noin klo 8.00 - 9.00 oppilailla on mahdollisuus tutustua
kouluun luokanopettajien johdolla.
Oppilaiden tutustuessa kouluun opettajien kanssa, järjestetään huoltajille
samanaikaisesti infotilaisuus. Tilaisuuden tarkoituksena on keskustella lapselle ja
huoltajille tärkeistä asioista lapsen aloittaessa koulun. Tilaisuudessa on aikaa
huoltajien kysymyksille.

•

LÄHDERANNAN KOULU
o Luokat 1-6
o Oppilaita n. 285
o Luokkia 12
o Opettajia ja koulunkäyntiavustajia yhteensä n. 20
o Opiskeluhuollon asiantuntijoita: kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja
o Muuta henkilökuntaa: koulusihteeri, siistijä, keittiön väki ja kiinteistönhoitaja
o Rakennukset: pääkoulu ja paviljonki
o Kieliohjelma:

▪

A1-englanti, joka alkaa oppilailla jo 1.luokalla

▪

4.luokalla voi halutessaan aloittaa vapaaehtoisen kielen, A2-saksan

▪

Kaikilla oppilailla alkaa kuudennella luokalla B1-ruotsi

o Oppilaat muodostavat oppilaskunnan ja jokaisesta luokasta oppilaskunnan
hallitukseen valitaan äänestämällä edustajat.
o Koulussamme toimii aktiivinen johtokunta ja vanhempainyhdistys.
o Voitte tutustua kouluumme lisää sivulla https://www.espoo.fi/fi/kasvatus-jaopetus/peruskoulut/lahderannan-koulu
•

1. LUOKAT
o Lukuvuonna 2022-2023 46 oppilasta, 2 luokkaa
o Koulua syksyllä 20 t./vk, keväällä 21 t./vk (englanti alkaa keväällä)
o Koulun alkaminen yleensä klo 8.00 tai 8.50 ja päättyminen klo 12 tai 13.
o Ensimmäiset koulupäivät: to 11.8. klo 9.00-12.00, pe 12.8. klo 8.50-12.00
o Varsinaiset lukujärjestykset annetaan ensimmäisten kouluviikkojen aikana.
o Jakotunteja 3 (puolet luokan oppilasta osallistuvat opetukseen).
o 1. luokkalaiset opiskelevat suomen kieltä, matematiikkaa, englantia,
ympäristöoppia, katsomusainetta, kuvataidetta, musiikkia, käsitöitä ja
liikuntaa.
o Toiminnallista tekemistä erilaisissa joustavissa ryhmittelyissä.
o Omien vahvuuksien löytäminen jo oppimisen polun alussa.
o Oppimisen ilo!

•

OPPILAAN KANSSA TYÖSKENTELEVÄT
o Jokaisella oppilaalla on vastuuaikuinen
o Luokanopettajat
o Koulunkäyntiavustajat
o Laaja-alaiset erityisopettajat
o Henkilökuntatiedot vahvistuvat kevään aikana

•

YHTEYDENPITO KODIN JA KOULU VÄLILLÄ
o Viestintä pääasiassa Wilma-järjestelmän avulla. Tänne merkitään myös esim.
sairauspoissaolot.
o Soittaminen opettajainhuoneen puhelimeen. Soittopyynnön jättäminen
tarvittaessa.
o Opettajat lähettävät kotiin säännöllisesti viestejä, joissa kerrotaan koko luokan
kuulumiset ja tärkeimmät tapahtumat.
o Kuukausittain Koulukuulumisia Lähderannasta -viesti, jossa kerrotaan koko
koulun kuulumisia ja tapahtumia.

o Ensimmäisen lukuvuoden aikana pidämme kaksi yhteistyötapaamista jokaisen
perheen kanssa. Niissä te huoltajat pääsette tapaamaan opettajaa ja
kertomaan lapsestanne.
o Kutsu ensimmäiseen vanhempainaamuun lähetetään syksyn alussa.
o Oppilaiden arviointikeskustelut järjestetään joulukuun alun ja talviloman
välissä. Arviointikeskustelu toimii oppilaiden väliarviointina.
o Kasvatuskumppanuus: Oppilaan oppimista ja kasvua tuetaan tehokkaasti
kodin ja koulun rakentavalla yhteistyöllä. Vanhemmilla on päävastuu
lapsensa kasvatuksesta ja koululla on vastuu lapsen opetuksesta.

•

KOULURUOKAILU
o Ruoka toimitetaan kouluumme Kilon keskuskeittiöstä.
o Oppilaan ruoka-aineallergioista tulee ilmoittaa etukäteen ruokaaineallergialomakkeella, joka löytyy Espoon kaupungin nettisivuilta kohdasta
Opetuksen lomakkeet.
o Kun koulumme keittiö tietää oppilaan ruoka-aineallergisuuden, hänelle
osataan tilata tarvittaessa oma ruoka-annos jo ensimmäisenä koulupäivänä.
o Se, ettei pidä jostakin ruokalajista ei kelpaa perusteluksi vaihtoehtoruokaan.
o Koulussa opetellaan syömään uusiakin ruokalajeja pieninä annoksina.

•

KOULUTERVEYDENHUOLTO
o Koulutulokkaiden terveystarkastuksista tarkemmin erillisessä infokirjeessä,
jossa myös ohjeet ajanvaraukseen.

•

ILTAPÄIVÄKERHOON ILMOITTAUTUMINEN
Iltapäivätoiminnan hakuaika lukuvuodeksi 2022-2023 päättyy 16.5.

http://liikuntailtapaivakerho.fi/
ä
•

KAVERITOIVEET
Tavoitteena on muodostaa tulevista ekaluokista pedagogisesti mahdollisimman
tasapainoiset. Koulun aloittaminen on hyvä mahdollisuus tutustua uusiinkin
kavereihin. Jos kuitenkin esim. pitkän koulumatkan tai muun tärkeän syyn vuoksi
haluaisitte esittää kaveritoiveen, sen voi tehdä ti 10.5. mennessä oheisen linkin
kautta. Huomioittehan, että emme välttämättä voi taata toiveen toteutumista.

Kaveritoivekysely

TERVETULOA
LÄHDERANNAN KOULUUN!
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