SVK-INFO MARRASKUU 2018
29.10.2018
Marraskuun tapahtumia:
29.10. – 2.11. venäjän kielen viikko, huomioidaan oppitunneilla, välitunneilla ja käydään
teemaan sopivasti opintoretkillä. Ryhmä oppilaita ja opettajia pietarilaisesta koulusta nro 227
vieraina.
pe 2.11. Kirill Sultanshin kertoo tubettamisesta, luokat 6–8 klo 9.45 sekä 9–lukio klo 11.15
ma 5.11. venäläinen konsertti luokille 4 – 6 juhlasalissa
ke 7.11. klo 17.00 esiopetuksen vanhempainkokous
pe 9.11. nuuskatietopäivä yläkoulussa
ti 13.11. Juniorikonsertti klo 19.00 musiikkitalolla, ryhmä 5.luokan oppilaita, opettajia ja
vanhempia
to 15.11. klo 13.00 9. luokat Savoy-teatterissa, näytelmä 'Romeo and Juliet'
ma 12.-16.11. työelämään tutustuminen (TET-harjoittelu), 8. luokat
ti 20.11. Helsingin nuorisoneuvoston vaali 13–17-vuotiaille
ti 20.11. 8. luokat taidetestaajina Lahdessa, Sinfonia Lahti
ke 21.-28.11. lukiossa koeviikko
la 24.11. lukiossa koepäivä
to 29.11. Itsenäisyyspäivän vastaanotto Finlandia-talolla, 4. luokat
tanssiesitys huoltajille liikuntasalissa klo 15.
to 29.11. kolmas jakso alkaa
pe 30.11. iltakoulu, luokat 6–9 klo 17.00 – 21.00
Ennakkotietoa joulukuun tapahtumista
ke 5.12. Itsenäisyys- ja ylioppilasjuhla klo 12.30
to 6.12. itsenäisyyspäivä sekä pe 7.12. vapaapäiviä
ke 12.12. lukion uusintakuulustelu klo 14.35
ke 12.12. lukion puurojuhla klo 18.00
ti 18.12. joulutapahtuma esiopetuksessa klo
ke 19.12. joulukirkko, perusopetus
to 20.12. joulujuhlat, perusopetuksessa todistusten jako
pe 21.12. 2018 – su 6.1.2019 joululoma
Uuden koulurakennuksen suunnittelijaksi valittiin Arkkitehdit Frondelius + Keppo +
Salmenperä Oy ehdotuksellaan ”Akkuna”. Suunnitteluryhmä kokoontui koululla 23.10.
Projektipäällikkönä hankkeessa toimii Timo Juolevi Senaatti-kiinteistöiltä. Rakentamisen
aikataulu on ennallaan, eli töiden on määrä alkaa kesällä 2019.
Suunnittelussa lähtökohtana on tilojen terveellisyys, turvallisuus, muuntojoustavuus sekä tilaja kustannustehokkuus. Tilojen tulee palvella käyttäjää ja mahdollistaa uuden
opetussuunnitelman ja koulun pedagogisen suunnitelman mukainen toiminta. Käyttäjät ovat
aktiivisesti mukana suunnittelussa.
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Sisäilman suhteen ei oteta minkäänlaisia riskejä; ratkaisujen tulee olla tuttuja ja turvallisia ja
rakennuksen tulee toimia oikein rakennusfyysisenä kokonaisuutena. Rakentamisen aikainen
kosteudenhallinta tulee huomioida suunnitteluratkaisuissa.
Rakentamisen aikaiset väistötilat ovat vielä hieman auki ja niistä tiedotetaan heti, kun saamme
päätöksiä.
Helsingin kaupunki järjestää asukasillan ti 20.11. klo 17.30 koululla liittyen uudisrakennuksen
ja liikuntahallin kaavoitukseen ja liikennejärjestelyihin. Tervetuloa iltaan!
Vanhempainyhdistyksen vuosikokous 8.11. klo 17.00
Suomalais-venäläisen koulun vanhempainyhdistys toimii vapaaehtoisin voimin yhteistyössä
koulun henkilökunnan kanssa. Toimintaan voivat osallistua kaikki koulumme oppilaiden
vanhemmat ja huoltajat. Pidämme yleensä muutaman kokouksen syys- sekä
kevätlukukautena ja muuten suurin osa asioista hoidetaan sähköpostitse.
Jäseneksi voi liittyä lähettämällä yhteystiedot sähköpostilla osoitteeseen
svk.vanhempainyhdistys@gmail.com. Uudet ideat ovat aina tervetulleita edesauttamaan
lastemme viihtyvyyttä ja turvallisuutta koulussamme.
Uskomme, että huoltajien keskuudesta löytyy runsaasti erilaista ammattitaitoa ja paljon
innostusta tekemään asioita koulun hyväksi ja lastemme iloksi!
Liikenne ja turvallisuus
Marraskuu on ovella ja aamut ja illat pimenevät. Muistutan heijastimen käytöstä, pyörissä tulee
olla valo pimeällä. Ajakaa varovasti, kannustakaa lapsia käyttämään heijastinta.
Toivotan kaikille oikein hyvää marraskuuta!
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