SVK-INFO TOUKOKUU 2019
3.5.2019
Hyvät vanhemmat

Toukokuun tapahtumat ja kevätjuhlat
ma 6.5.
ti 7.5.
ke 8.5. klo 16.30
pe 9.5.
ti 14.5. klo 11.00

ryhmä opettajia Minskistä vierailee koulussa
soveltuvuuskoe lukioon pyrkiville
3d-mallin esittely uudesta koulurakennuksesta juhlasalissa
Eurooppa-päivä
kevätkirkko ja ET-tilaisuus, koulupäivä jatkuu lukujärjestyksen mukaan

kirkon jälkeen
ke 15.5.
henkilöstöjuhla klo 15.00 Iltapäivätoiminta järjestetään tarvitseville
ke 22.5. klo 12.30–14 luokat 7–9 Helsingin Poliisisoittokunnan Pidä huolta! -konsertissa
Finlandia-talossa
pe 24.5.
7. ja 8. luokat osallistuvat kaupungin nuorisotoimen RuBufestiin Kanneltalossa

ma ja ti 27. - 28.5. Malli-YK 9. luokilla
ke 29.5. perusopetuksen retkipäivä, 9. luokkien Amazing Helsinki -kaupunkisuunnistus
to 30.5. Helatorstai, vapaapäivä
pe 31.5. siivouspäivä
klo 12.00 yhdeksännet luokat vs. opettajat -pesäpallo-ottelu Pirkkolassa.
Tervetuloa kaikki vanhemmat koulumme kevätjuhliin:
to 23.5.

kevätjuhlat klo 16.30 luokat 1-2 ja klo 18.00 luokat 3-5

pe 24.5.

klo 8.30 esikoulun kevätjuhla

la 1.6.

klo 9.00 luokkien 6–9 kevätjuhla, klo 11.00 ylioppilasjuhla ja lukion
kevätjuhla

Torstai-iltana 23.5. kolmansien luokkien vanhemmat järjestävät kahvion. Kahvio on avoinna
16.30–19.00.
Kesäkuu
to 6.6. klo 16.00
to 13.6. klo 10.00

uusintakoe perusopetuksen oppilaille, ns. ehtolaiskuulustelu
yhteishaun tulokset julkistetaan (aikaisintaan 13.6.)

Puškin-instituutin sertifikaatit jaetaan 9. luokkien oppilaille todistusten yhteydessä.
Sertifikaatin saavat oppilaat, jotka saivat taitotasotesteissä jokaisesta osakokeesta vähintään
65 % oikein. Oppilaat ovat saaneet jo tietää omat tuloksensa opettajilta.
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Oppikirjojen ja kaappien avaimien palautus
Toukokuun lopussa perusopetuksen luokkien 1-4 ja 9C luokan oppilaiden on palautettava eri
aineiden oppikirjat opettajan ohjeiden mukaisesti. Muiden luokkien oppilaat voivat halutessaan
ottaa kirjat omaksi, sillä vanhalta puolelta ei siirretä oppikirjoja väliaikaistiloihin. Koulun
kirjastosta voi viimeisellä viikolla hakea itselle kesäluettavaa. Luokkien 7–9 oppilaat ja
lukiolaiset palauttavat kaappinsa avaimet virastomestarille ja tyhjentävät omat kaappinsa.
Palauttamattomasta avaimesta lähetetään lasku kotiin. Avain maksaa 15 euroa ja uusi lukko
50 euroa. Ensi lukuvuonna yläluokkien oppilaat ja lukiolaiset saavat uudet kaapit.
Uusi koulurakennus
Yhteistyö koulun henkilöstön ja suunnittelijoiden kanssa on edennyt hyvin. Kokoonnuimme
torstai-iltapäivisin koululla käsittelemään rakennusta alue kerrallaan. Näihin työpajoihin
kutsuttiin pedagogisen ryhmän lisäksi opettajia ja muuta henkilökuntaa. Viikoittaiset työpajat
päättyivät maaliskuussa, jolloin saatiin valmiiksi yksi suunnitteluvaihe.
Tiloja suunniteltiin toiminnan ehdoilla. Opettajia ja asiantuntijoita on kuultu muun muassa siinä,
miten rakennetaan eri-ikäisille toimiva oppimisympäristö, joka ottaa huomioon kielenoppimisen
tarpeet
ja
kannustaa
yhteistyöhön.
Uudessa
koulussa
suuntaudutaan
myös
yhteisopettajuuteen ja tiimityöhön. Suunnitteluun osallistuminen on kirkastanut pedagogista
visiotamme konkreettisella tavalla. Tulevassa ympäristössä ei tehdä töitä yksin luokassa vaan
oppiaine- ja ikärajat ylittävät työn muodot korostuvat.
Uuden koulun sydämessä on keskusaula, jossa sijaitsevat myös näyttämö ja ruokala.
Käyttäjäpalavereissa alkuperäinen suunnitelma yhdistetystä näyttämöstä ja musiikin luokasta
muuttui erilliseksi musiikin opetustilaksi ja näyttämötilaksi, jonka vieressä on neuvotteluhuone
ja tilaa kouluun tuleville vieraille. Keskusaulasta siirrytään oppimisen alueille. Luokilla 0-2 ja
3–5
on
omat
kotialueensa.
Aineenopetuksen
tilat
jakautuvat
humanististen
aineiden, matemaattis-luonnontieteellisten aineiden ja taito- ja taideaineiden alueisiin.
Oppimisen alueilla on avointa tilaa ja oppimistoreja mutta myös vetäytymistiloja ja perinteisiä
luokkatiloja.
Avoin esittely uuden koulun suunnitelmasta pidetään torstaina 8.5. klo 16.30
juhlasalissa. Uuden koulun rakennustyöt alkavat syksyllä 2019, ja rakennuksen on
määrä valmistua vuonna 2021.
Väistötilat
Vanha koulurakennus tullaan purkamaan kokonaan uuden tieltä. Purku- ja rakennusvaiheessa
koulu toimii väistötiloissa. Väistötilojen sijoituspaikka on entisen Pelimannin koulun tontti, os.
Pelimannintie 16. Perustustyöt ovat jo käynnistyneet, rakennuslupa on lainvoimainen
toukokuun puolivälissä. Tontille pystytetään kuusi paviljonkia, joihin sijoitetaan koko koulu.
Paviljonkirakennukset toimittaa Parmaco oy.
Paviljonkeihin on sijoitettu myös fysiikan, kemian sekä taito- ja taideaineiden opetus liikuntaa
lukuun ottamatta. Liikunnan opetus järjestetään Lassilan urheilupuistossa, Pirkkolassa sekä
lähistöllä sijaitsevissa liikuntahalleissa tai -saleissa. Väliaikaistiloissa joudutaan opetusta jonkin
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verran sopeuttamaan varustuksen ja laitteiden sallimien rajoitusten puitteissa. Oppilaille
järjestetään opetussuunnitelman mukaista opetusta. Lämmin kouluruoka hankitaan
ostopalveluna, dieettiruuat, salaatit ja välipalat valmistetaan itse. Yhdessä paviljongeista on
keittiö ja ruokala.
Muutto tapahtuu kesän aikana. Vanhan koulun tyhjentäminen on jo aloitettu. Osa tavarasta
myydään julkisella huutokaupalla netissä, lisätietoja huutokaupasta Wilma-viestillä.

Ensi lukuvuoden työ- ja loma-ajat
Syyslukukausi 12.8.2019 (ma) – 20.12.2019 (pe)
Syysloma 14.10.2019 (ma) – 18.10.2019 (pe)
Joululoma 21.12.2019 (la) – 6.1.2020 (ma)
Kevätlukukausi 7.1.2020 (ti) – 30.5.2020 (la)
Talviloma 17.2.2020 (ma) – 21.2.2020 (pe)
Koulu alkaa elokuussa ma 12.8. ekaluokkalaisilla klo 8.15 ja päättyy klo 11.30. Muilla luokilla
koulu alkaa klo 9.45. Iltapäivätoiminta järjestetään ensimmäisenä koulupäivänä normaalisti.

Löytötavarat
Suosittelemme piipahtamaan luokissa 23.5. ennen kevätjuhlaa tyhjentämässä lapsenne
vaatenaulakon ja katselemassa löytötavaroista, olisiko sinne jäänyt tutunnäköistä tavaraa.
Väistötilat siirretään
löytötavaroita.

kesäkuussa

Pelimannintielle,

valitettavasti

emme

voi

säilyttää

Koulun aukioloajat kesällä
Kanslia on auki kesäkuussa arkipäivisin klo 8–14.00. Heinäkuussa koulu on kiinni. Kanslia on
avoinna 1.8. alkaen. Rehtori on lomalla heinäkuun ajan.

Kiitokset oppilaille ja vanhemmille hyvästä yhteistyöstä ja aurinkoista, lämmintä kevättä
ja kesää kaikille!

Tuula Väisänen
rehtori
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