
SEPON KOULUSSA TAPAHTUU 
Joulukuussa 2021 
 

Syyslukukausi lähestyy loppuaan ja edessä häämöttää muutaman viikon kuluttua odotettu  
joululoma. 
Syksy on mennyt Sepon koulussa oikein hyvin koronasta huolimatta.  
Yhteisöllisyyttä on pidetty yllä oppilaiden aktiivisella osallistumisella erilaisiin 
toimintoihin ja tapahtumiin. Koulun Instagram-tiliä seuraamalla pääsee näkemään, 
millaista Sepon koulun arki on.  
Marraskuun Luovis toteutettiin pitkästä aikaan juhlasalissa ja esityksistä päästiin 
nauttimaan livenä. Oli todella ihanaa päästä kokoontumaan kaikki yhdessä saliin ☺ 
 
Tilanteet kuitenkin muuttuvat nopealla aikataululla. Valitettavasti koronatilanteen 
huonontuessa olemme joutuneet palaamaan maskeihin ja koulu joulujuhla järjestetään 
videoituna. 
Oppilaat katsovat joulujuhlan keskiviikkona 22.12. ja te huoltajat pääsette seuraamaan sitä 
videolinkin kautta. Linkki ilmoitetaan myöhemmin Wilmassa.  
 

 
To 2.12.  Oppilaskunnan hallituksen vaalit 

Pe 3.12. 6. luokkalaisten tanssit (striimataan koulun luokille) 
 

Ma 6.12.  Itsenäisyyspäivä, vapaa päivä 

Viikko 49/50 Kiva- tunnit 1. luokilla, aiheena: ”erilaisuus on rikkaus” 
ja 4. luokilla, aiheena: ”Vastuullisesti netissä” 

Arvokas tunnit aiheena 2., 3. ja 5.–6. luokilla: Itsehillintä ja          

suuttumuksen hallinta. 

Viikko 50 
Ma 13.12.  5. luokkalaisten Lucia -kulkue (laulu tulee nauhoitettuna) 
Ke 15.12 Oppilaskunnan järjestämä teemapäivä ”Hämärän hyssyt”. 

Kaikilla on koulua klo 8.15–12.00 
 Koulussa tarjoillaan joululounas. 
Ti-To 14.–16.12. Löytötavarat esillä oppilaille hallintokäytävällä sekä 

siirtorakennuksissa. 
Pe 17.12. Opettajat ilmoittavat luokillensa viimeisen viikon työajat. 
 
Viikko 51    
Ma 20.12. 1. - 3 .lk koulua on 4 h ja 4.–6. lk koulua on 5 h. Opettajat 

ilmoittavat tarkat koulun alkamis- ja loppumisajat 
Ti 21.12. 1. - 3 luokilla on koulua 3 h ja 4.–6. luokilla on koulua 4 h. 

Opettajat ilmoittavat tarkat koulun alkamis- ja loppumisajat 
Ke 22.12.  Kaikilla on koulua klo 9–12.00 

Koulussa tarjotaan joulupuuro. 
Luokissa katsotaan koulun joulujuhla, jonka ohjelmasta ovat 
vastanneet 2., 4. ja 6. luokkien oppilaat opettajineen. 
Viimeiselle koulupäivälle suunniteltu joulukirkko Tapiolan kirkossa 
peruuntuu, koska kirkon remontti ei valmistu suunnitellussa 
ajassa. 

 
  
Joululomaa vietetään ke 23.12.2021 – 9.1.2022  
Kevätlukukausi alkaa ma 10.1.2022 työjärjestyksen mukaan. 
 



Tiedotusasiat: 
1. Arviointikeskustelut pidetään Sepon koulussa joulu-helmikuun aikana. Huoltajille on 

tulossa tiedote koskien arviointia. 
 

2. Yläkouluun ilmoittautumisesta tulee erillinen tiedote. 
 

3. Uinnit alkavat viikolla 2. Tarkempi info tulee myöhemmin 
 

4. Lukuvuoden 2022–2023 työ- ja loma-ajat 
Syyslukukausi to 11.8.2022 – to 22.12.2022 
Syysloma ma 17.10.2022 – pe 21.10.2022 (viikko 42) 
Joululoma pe 23.12.2022 – su 8.1.2023 
Kevätlukukausi ma 9.1.2023 – la 3.6.2023 (esiopetus pe 2.6.2023) 
Talviloma ma 20.2.2023 – pe 24.2.2023 (viikko 8) 
 

5. Yhtenäinen Pohjois-Tapiolan peruskoulu - rakennushanke etenee. Lisätietoja ja 
ajankohtaista työmaatiedote 11/2021 https://www.yit.fi/espoonkumppanuuskoulut/pohjois-tapiola 

   
Lämmin kiitos koulun vanhempainyhdistykselle koululle lahjoitetuista 
askartelumateriaaleista! 
 

Sepon koulun huoltajille, kiitos lukukauden aikana tehdystä hyvästä yhteistyöstä! 
Iloista joulun aikaa! 
 
Saija Holopainen  
rehtori ja Sepon koulun väki 

https://www.yit.fi/espoonkumppanuuskoulut/pohjois-tapiola

