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TÖÖLÖN ALA-ASTEEN KOULUN ELOKUUN TIEDOTE 

 

Iloista alkanutta uutta kouluvuotta kaikille! 

Uusi kouluvuosi alkoi hieman erilailla kuin aiemmin, mutta koronan tuomista säännöistä huolimatta 

tunnelma oli iloinen ja tarmokas. Ensimmäiset koulupäivät otetaan kouluun palautuen oman opettajan 

kanssa ja maanantaista 17.8. lähtien opiskellaan lukujärjestyksen mukaisesti. Opettajat jakavat 

lukujärjestykset oppilaille.  1.luokilla koulua on kuitenkin 17.- 21.8. päivittäin klo 9.00-12.00. 

Meillä koronaan liittyvät ohjeistukset perustuvat muutamiin perusasioihin. Hygieenisyyden 

varmistaminen: käsien pesu, yskiminen/aivastaminen oikealla tavalla ja luokissa käytettävien välineiden 

puhdistaminen. Väljyyteen pyrkiminen: välitunneilla kaikki luokat eivät ole yhtaikaa koulun pihassa, 

kulkusuunnat portaikossa, luokkien kokoontumispaikat pihalla ja ruokailua on porrastettu. Noudatamme 

opetussuunnitelmaa, tuntikehystä ja lukujärjestystä, joten täysin ilman sekaryhmiä ja vaihtuvia opettajia 

emme koulua saa pyörimään. Ulkona opiskeluun ja retkeilyyn kannustetaan ja velvoitetaankin. 

Iltapäivätoiminta alkoi torstaina 13.8. Koulun tiloissa toimii tänä vuonna kaksi iltapäiväkerhoa: koulun 

oma ja HJK:n ryhmä.  

1.-2.-luokkalaisten aamutoiminta alkaa maanantaina 17.8. Aamutoimintaan ilmoittautumisen ohjeet ovat 

Wilmassa erillisessä tiedotteessa. Ekaluokkalaisten huoltajat ovat saaneet Wilma -tunnuksien luomiseen 

tarvittavat avainkoodit. Mikäli Wilman tunnuksista on kysyttävää kääntykää koulusihteeri Kaisa 

Pohjanvirran puoleen 09 3102 1147 kaisa.pohjanvirta@hel.fi . 

 

Oppilaita koulussamme on tällä hetkellä 448. Luokkia on kaikilla muilla luokka-asteilla kolme 

rinnakkaista, mutta ykkösluokkia on neljä. 

Uusia opettajia aloitti viisi, kaiken kaikkiaan koulussa on 32 opettajaa. Koulunkäyntiavustajia on 

seitsemän, joista osa työskentelee sekä koululuokissa että ip:ssä. 

 
Tapahtumia elokuussa: 

 

Koulun yhteisiä isoja tapahtumia ei järjestetä. Luokat retkeilevät turvallisuusseikat huomioon ottaen. 

Retkistä opettajat tiedottavat.  

 

Vanhempainillat  

Huoltajat eivät voi tulla kouluun sisälle koulupäivän aikana, mutta voimme järjestää luokkakohtaiset 

vanhempainillat, kokoontuminen on suoraan omassa luokassa. Luokkakohtaiseen vanhempainiltaan voi 

osallistua vain yksi huoltaja/oppilas.   

 

Pyydämme noudattamaan aloituskellonaikoja, jotka porrastettu väljyyden vuoksi.  

Tulettehan paikalle vain terveenä. 

1.lk ti 18.8. klo 17.30  

2.lk ke 19.8. klo 17.30  

3.lk ke 19.8. klo 17.45 

6.lk ke 19.8. klo 18.00  

4.lk ti 25.8. klo 17.30 

5.lk ti 25.8. klo 17.45  
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Yhteinen rehtorin osuus välitetään luokkiin verkon kautta. 

Koulun kieltenopettajat ovat tavoitettavissa Wilman kautta. 

 

 

Koulun iltapäiväkerhon toiminnasta on jaettu infotiedote. Yhteistä vanhempainiltaa ei tänä syksynä 

järjestetä. 

 

Elokuun aurinkoisia päiviä toivottaen, kesää on vielä jäljellä! 

 

 


