SVK-INFO MARRASKUU 2021
1.11.2021

Marraskuun tapahtumia:
2.11. klo 15.30, 16.30 ja 17.15 tutustumiskierrokset huoltajille uudella koululla ennakkoon
ilmoittautuneille, ilmoittautuminen Wilmassa.
17.11. klo 17.00 esiopetuksen vanhempainilta
17.11. vanhempainyhdistyksen vuosikokous koululla
22.11.-26.11. TET-harjoittelu etänä, 9.luokat
23.11.-1.12. lukion koe- ja arviointiviikko
24.11. opettajien koulutustilaisuus klo 13.15 - 16.00
Ennakkotietoa joulukuun tapahtumista
to 2.12. luokkien 4. ja 5. itsenäisyyspäivän tanssit liikuntahallilla, huoltajat tervetuloa katsomaan
to 2.12. lukion vanhojen tanssit (siirtyivät viime keväältä syyslukukaudelle) liikuntahallilla
pe 3.12. Itsenäisyys- ja ylioppilasjuhla klo 14.00 koululla
ma 6.12. Itsenäisyyspäivä,
15.12. klo 18.00 lukion puurojuhla
17.12. klo 9.00 joulukirkko Kannelmäen kirkossa
20.12. esiopetuksen joulujuhlat
21.12. perusopetuksen joulujuhlat
23.12.2021 - 9.1.2022 oppilaiden joululoma
Koulun vanhempainyhdistyksen vuosikokous
järjestetään koululla ke 17.11 klo 18. Kokouksessa valitaan vanhempainyhdistyksen hallitus uudelle
toimintakaudelle. Kokouksen virallinen kutsu ja asialista lähetetään viimeistään viikkoa ennen
kokousta Wilman kautta kaikille huoltajille. Vanhempainyhdistys toivottaa kaikki koulun oppilaiden
vanhemmat lämpimästi tervetulleeksi kokoukseen kuulemaan yhdistyksen toiminnasta, ja mukaan
yhdistyksen toimintaan! Tervetuloa!
EtäTET-viikon aikana nuoret ympäri Suomen saavat tietoa työelämästä eri toimialoilta ja
ammateista. Samalla nuori vahvistaa omia työelämätaitojaan tehden työtehtäviä yrityksille. Viikon
aikana nuori kartoittaa omia vahvuuksiaan ja suunnittelee omia askeleita kohti koulutusta ja työtä.
Etä-TET on talous ja nuoret TAT:in järjestämä: https://www.tat.fi/maailman-suurin-etatet-22-26-112021/
4. ja 5. luokkalaisten itsenäisyysjuhlat
Pormestarin itsenäisyysjuhlat 4. ja 5. luokkalaisille siirtyvät pidettäväksi kouluilla. Koulu järjestää
juhlatarjoilut ja saa virtuaalisen juhlaohjelman kaupungilta (Pormestarin puhe+ Maamme-laulu).
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Kouluissa valmistaudutaan juhlaan harjoittelemalla juhlatapoja ja tansseja sekä korostamalla sitä,
että juhlaan tullaan siististi pukeutuneena. Huoltajat kutsutaan katsomaan tansseja koululle.
Erillinen kutsu Wilmassa.
Lukiolaisten vanhojen tanssit liikuntahallilla. Abiturientit tanssivat vanhojen tanssit joulukuussa,
nykyiset lukion 2. vuosikurssin opiskelijat tanssivat omat tanssinsa helmikuussa.
Arena Center Kaarelan avajaisia juhlittiin 27.10.
Koulun sisäliikuntatunnit järjestetään AC Kaarelan hallissa. Käytössämme on kaksi salia, joista toisen
voi jakaa kolmeen osaan. Koululla on nyt hyvät puitteet liikkumiseen. Pyrimme hyödyntämään niitä
ja teemme hallin toimijoiden ja seurojen kanssa yhteistyötä. Näytöstunteja oppilaille on sovittu jo
salibandissä ja cheerleadingissä. Yhdeksäsluokkalaiset pääsivät kokeilemaan hallin Padel-kenttiä
liikuntatunnilla.
Liikenne ja turvallisuus
Marraskuu on ovella ja aamut ja illat ovat pimeitä. Muistutan heijastimen käytöstä sekä
polkupyörien valoissa tulee olla valo pimeällä. Ajakaa varovasti, kannustakaa lapsia käyttämään
heijastinta.
Katutyöt ovat loppusuoralla. Perjantaina 29.10. avataan kulku Kaarelankujalle. Aluksi myös
kiertoreitti on edelleen käytössä. Noudattakaa varovaisuutta liikenteessä, pieniä muutoksia on
vielä tulossa ennen kuin on valmista. Kiitoksia kärsivällisyydestänne saattoliikenteessä.
Koronasuositukset
Maskisuositus koulussa ja varhaiskasvatuksessa on poistunut. Maskia suositellaan edelleen
käytettäväksi yli 12-vuotiailla, mikäli henkilöllä ei ole kahta rokotusta tai henkilö tai hänen
lähipiirissään oleva kuuluu riskiryhmään. Kokoonnuttaessa ei-vakiintuneen joukon kanssa maskia
suositellaan pidettäväksi, mikäli muuten ei riittäviä turvavälejä voida pitää.
Koulussa on edelleen tärkeä muistaa terveysturvallisuudesta huolehtiminen. Tähän kuuluu
riittävä väljyys yhteisissä tiloissa, käsihygienian ylläpitäminen ja tilojen siisteydestä
huolehtiminen. Kouluun saa tulla vain oireettomana. Tilanne saattaa muuttua nopeastikin,
seuratkaa Wilma-tiedotteita asiassa.
Kokoontumisrajoitusten poistuttua olemme järjestäneet oppilaiden tupaantuliaiset ja muita
tilaisuuksia ja toivomme, että joulujuhlatkin järjestetään ilman rajoituksia.
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