Lahnuksen koulun tiedote 12/2021
Hyvää joulun odotusta kaikille!
Koulun ympäristötiimin teettämän äänestyksen jälkeen on koulun ruokalalla upouusi nimi.
Kutsumme ruokalaa tästä lähtien nimellä Foodlandia.
Jatkuvasta pandemiatilanteesta johtuen jatkamme edelleen rajoitusten noudattamista, kuten
käsien pesemistä, poikkeuksellisia ruokailuja, tarpeetonta ryhmien yhdistelyä ja noudatamme
jälleen suositusta maskeista 5.-6.-luokilla. Huoltajatapaamiset pidetään lähtökohtaisesti etänä,
mutta sopimuksen mukaan niitä voidaan järjestää myös koululla. Huoltajat voivat tulla kouluun
sisään vain sovittuun tapaamiseen.
Oppilaat eivät saa 6.-luokkalaisia lukuunottamatta joulutodistuksia, vaan väliarviointi korvataan
arviointikeskustelulla. Keskustelussa käydään läpi oppilaan vahvuuksia, onnistumisia, edistymistä
ja työskentelytaitoja oppiaineissa ja toisaalta osaamista ja edistymistä käyttäytymisessä.
Arviointikeskustelut pidetään helmikuun loppuun mennessä. Oman luokan arviointiaikatauluista ja käytänteistä tiedottaa tarkemmin luokanopettaja.
Edessä on vielä paljon tapahtumia ennen joululomaa.
KE 1.12. aloittaa

koulussamme 5-6B-luokan opettajana Tomi Koskinen. Päivi Pätsille toivotimme jo

aikaisemmin hyvää matkaa lukiomaailmaan.
TO 2.12. alkaen

pääsemme jälleen pitkästä aikaa osallistumaan koulu-uinteihin Keski-Espoon

uimahallilla. Koulun uinteja on kuutena eri päivänä, joista luokat 1-5 uivat kukin neljänä eri päivänä.
Luokan tarkemman uintiaikataulun sekä lukujärjestyspoikkeukset saa luokanopettajalta.
Mahdolliset uintipäivät ovat to 2.12, ke 8.12, to 9.12, ti 14.12, to 16.12 ja ti 21.12.
Pe 3.12. koulun

6.luokkalaiset osallistuvat perinteiseen kutosluokkalaisten itsenäisyyspäiväjuhlaan.

Videon kautta välitettävää juhlaa vietetään koululla. Juhlan tanssiosuus välitetään luokkiin klo
10.45 Teamsin välityksellä.
MA 6.12.

on itsenäisyyspäivä ja vapaapäivä

MA 20.12.

on koulua lukujärjestyksen mukaan. Koulussa on tonttulakkipäivä, eli halukkaat voivat

tuoda tonttulakin kouluun päivän ajaksi.
TI 21.12.

on uintipäivä osalla luokista. Luokanopettajat tiedottavat tarkemmin luokan koulupäivän

lukujärjestyksen. Nyt näyttää siltä, että voimme pitää joulujuhlat ulkona. TI 21.12. klo 18.00 on koulun
pihalla koulun joulujuhlat oppilaille ja huoltajille. Esiintymisvuorossa ovat luokat 1, 3, 5-6A sekä
eskarit. Joulujuhlasta tulee kutsu ja tarkempi ohjelma hieman myöhemmin.
KE 22.12.

on kaikilla koulua klo 9.15-12.15.

TO 23.12.2021- SU 9.1.2022 on

joululoma.

Koulu jatkuu loman jälkeen maanantaina 10.1.2022 lukujärjestyksen mukaisesti.
MA 10.1.- TI 18.1.

on Espoossa seitsemännelle luokalle hakeminen.

Huoltaja täyttää ja palauttaa 6. luokkalaisen hakulomakkeen sähköisesti Wilmassa tai paperilla
nykyiseen alakouluun. Myöhässä toimitettuja hakemuksia tai liitteitä ei huomioida. Hakuohjeet,
hakupäivät sekä tiedot info- ja valintakoepäivistä julkaistaan osoitteessa espoo.fi/kouluunhakeminen.
Pyydämme huomioimaan, että esim. Helsingissä Haagan yläkouluun haku on jo käynnissä ja päättyy jo
joulukuussa.
Tässä vielä tiedoksi työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2022-2023:
Syyslukukausi 11.8.–22.12.2022. Syysloma 17.10.–21.10.2022
Kevätlukukausi 9.1.-3.6.2023. Talviloma 20.2.–24.2.2023.
Toivotamme kaikkiin koteihin rauhallista joulun aikaa!

