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Syyskuun kotitiedote 

 

 

Koulutyö on käynnistynyt hienosti! 

Uusi lukuvuosi on käynnistynyt hienosti. Retket Porvooseen virittivät meidät syyslukukauden 
teemaan Suomi ennen. Oppilaat tutustuivat Porvoon vanhaan kaupunkiin, Linnamäkeen ja 
Runebergin kotitaloon. 

Luokissa on asetettu tavoitteita ensimmäiselle jaksolle ja lomakkeet ovat olleet nähtävinä myös 
kotona. Toimintatapa on uusi ja sitä kehitetään vuoden mittaan. Otamme mielellämme vastaan 
palautetta! 

Syyskuun alussa koulussamme alkaa välituntiliikuttajatoiminta. Viidesluokkalaiset toimivat 
välkkäreinä, joiden tehtävänä on ohjata muille oppilaille pelejä ja leikkejä klo 12 välitunnilla. 
Aluksi toimintaa on maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Välkkärin tunnistaa vihreästä 
liivistä. 

Jokainen helsinkiläinen peruskoulu laatii syksyn aikana suunnitelman tasa-arvon toteutumisesta 
koulutyössä. Suunnitelman pohjaksi kouluissa toteutetaan kysely kaikille 5.-9.luokkalaisille. 
Tehtaankadulla kysely toteutetaan syyskuun ensimmäisten viikkojen aikana.  

 

Ke 7.9. NMKY:n korisopetus 1.-2.luokille 

Pe 9.9. 1. luokkien valokuvaus 

Pe 30.9. Kodin ja koulun päivä. 
Tarkempaa tietoa päivän ohjelmasta 
saatte myöhemmin. 

 

 

Vanhempainillat ja –tilaisuudet 

La 3.9. klo 11-11.45 Neuropsykologi Heli 
Isomäki luennoi aiheesta Vanhemmuus ja 
alakoululaisen psyyke. 

Ti 25.10. klo 18.00 Turvallisesti netissä-
vanhempainilta 

 

 

Ajankohtaisia tapahtumia 

 

La 3.9. Koulupäivä klo 9-12 

Vanhempainyhdistyksen Pihatapahtuma  

Pihatapahtumaa vietetään keskiaikaisten 
markkinoiden tyyliin! 

Klo 9-9.45 pidetään tunti omissa luokissa. 
Vanhemmat ovat lämpimästi tervetulleita 
mukaan! 

Tunnin jälkeen kirppis, buffetti ja 
markkinahumua koulun pihalla klo 12 saakka. 
Lapsille tarjotaan kouluruoka. 

Klo 11.00 Luento salissa vanhemmille 

Klo 12.00 koulupäivä päättyy omissa luokissa. 

 

Päivä korvaa itsenäisyyspäivää edeltävän 

maanantain 5.12. 
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Aurinkoista syyskuuta toivottaa Tehtiksen väki! 

Kiusaamisen vastainen työ koulussamme 

KiVa-kysely 

Teetimme toukokuussa kaikilla luokilla kyselyn kiusaamisesta ja koulutyön sujumisesta. Tulokset 

ovat hyvät. Oppilaamme kokevat koulunsa turvallisemmaksi ja kiusaamisvastaisemmaksi kuin maan 

koulut keskimäärin. Kiusaamisen vastainen työ jatkuu, vaikka koulumme ei enää ole virallinen KiVa-

koulu.  

Vertaissovittelu tulee   

 

Kruununhaan Lionsit tukevat koulutyötämme lahjoittamalla koko koululle Vertaissovittelu-

koulutuksen. Syksyn aikana koko henkilökunta koulutetaan Vertaissovittelu-menetelmän taitajiksi ja 

oppilaista valitaan vertaissovittelijat, jotka saavat oman koko päivän kestävän koulutuksen 

tehtäväänsä. Lisää aiheesta http://www.ssf-ffm.com/vertaissovittelu/   

 

 

 

Leijulaudat ja koulumatka 

Pyörillä kulkevilla tasapainolaudoilla, ns. leijulaudoilla tulo kouluun ei ole 

toivottavaa. Laudoille ei ole säilytystiloja koulun sisällä ja pihalla ne eivät ole 

turvassa. Kannamme myös huolta lasten turvallisuudesta koulumatkoilla. 

 

Vanhempainyhdistyksen kerhoihin ilmoittautuminen ja maksut osoitteessa 

https://holvi.com/shop/TEHTIS/ 
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