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TÖÖLÖN ALA-ASTEEN KOULUN HELMIKUUN TIEDOTE 

Hyvää helmikuuta!  

Talven lumiriemuja emme ole erityisemmin tänä vuonna saaneet kokea täällä Helsingissä. 

Onneksi meillä on ollut kaikilla luokilla jäähallissa luisteluvuoroja, jotta edes tätä talvilajia 

oppilaat pääsevät harjoittelemaan. 

Lumen puutteen vuoksi peruutimme alustavasti suunnitellun talviliikuntapäivänkin 

Peuramaalla. Viime vuonna tuo päivä onnistui upeasti ja oppilaat pääsivät hiihtämään, 

laskettelemaan tai pulkkailemaan. Tänä vuonna se ei onnistu. TAAVY:n tapahtumaan 

tarkoitettu tuki tullaan käyttämään kevätlukukauden aikana johonkin toiseen 

retkikohteeseen, joka on vielä suunnittelun alla. Tiedotamme kun selviää. 

TAPAHTUMIA ja toimintaa helmikuussa 

Helmikuussa on juhlan aiheita, joita huomioimme:  

Ystävänpäivän merkeissä oppilaskunnan hallitus on järjestänyt korttipajoja kaikille 

luokille ja varsinaisena ystävänpäivänä pe 14.2. toivotaan oppilailta teemaan sopivaa 

vapaamuotoista pukeutumista, vaikkapa punaiseen tai vaaleanpunaiseen, nalleihin, 

rusetteihin ja sydämiin. 

Kalevalan päivän merkeissä pidetään yhteinen salitilaisuus koulupäivän aikana.  

 

Ystävänpäivän Disco tiistaina 11.2. 5B –luokka järjestää. 

 

Pikkudisko 1.- 2.lk oppilaille Pihatalossa klo 17.00-18.00 ja klo 18.00-19.00.  

Isodisko 3.- 6.lk oppilaille juhlasalissa klo 18.00-20.00.  

 

A2-kielen valinnat lv 2020-21 varten 

 

Nykyiset 2.lk ja 3.lk valitsevat A2-kielen alkavaksi ensi lukuvuonna. Tällä kertaa 

poikkeuksellisesti valinnan tekee kaksi vuosiluokkaa. Tämä on ylimenokausi vanhan ja 

uuden kieliohjelman välillä. Valinnasta on tullut 2. ja 3.lk oppilaiden koteihin 

reppupostissa lomakkeet, jotka pitää palauttaa omalle luokanopettajalle 13.2.2020 

mennessä.  

A2-kieli on vapaaehtoinen, sitä ei ole siis pakko valita, mutta valinta on sitova.  

Jatkossa A2-kielen opiskelu alkaa aina 3.luokalla. 

 

Välituntiuudistuksia 

 

Syksyllä tehdyn hyvinvointikyselyn tulosten perusteella olemme tehneet uudistuksia 

välituntitoimintoihin. Talviloman jälkeen uudet järjestelyt astuvat voimaan. Tulossa on 

normaalin pihalla olon lisäksi kirjasto-, siesta-, läksy-, puisto-, koripallo-, bändi- ja 

vipinävälkkiä. Eri välituntitoimintoihin on laadittu vuoroja ja sääntöjä, joilla pyritään 

monipuolisen tekemisen mahdollisuuksiin ja vähentämään kerralla pihalla olevaa 
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oppilasmäärää. Vuorot ja säännöt käsitellään luokissa opettajien johdolla yhdessä 

oppilaiden kanssa.  

 

Näillä toiminnoilla toivomme, että pienen ja ahtaan koulupihan käyttö tulee väljemmäksi 

ja oleminen tulee kaikille mukavammaksi. 

 

Helmikuun katkaisee talviloma viikolla 8. Loman jälkeen koulu jatkuu normaalin 

lukujärjestyksen mukaisesti.  Mukavaa talvilomaa! 

 

Isäntäperhehaku 

Koulumme on mukana kaksivuotisessa Erasmus+ hankkeessa ja olemme vastaanottamassa 

huhtikuussa koulullemme opettajavieraita Bulgariasta, Kyprokselta, Espanjasta ja 

Norjasta. Nyt tarvitsemme perheiden apua norjalaisten oppilaiden majoittamisessa 20. -24. 

huhtikuuta. Norjalaiset oppilaat ovat 12-13vuotiaita ja he käyvät koulua viikon aikana ja 

mietimme yhdessä heille iltapäiväohjelmaa koulumme oppilaiden kanssa. 

Jos perheellänne on mahdollisuus tarjota kotimajoitusta yhdelle tai useammalle oppilaalle, 

olkaa yhteydessä Riitta Tuomiseen riitta.tuominen@edu.hel.fi puh. 040 334 9242. 

Toivomme, että voimme tarjota mieluisan ja antoisan viikon norjalaisille oppilaille! 

 


