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TÖÖLÖN ALA-ASTEEN KOULUN JOULUKUUN TIEDOTE 

 

Syyslukukausi alkaa olla lopuillaan, hetki vielä koulua ja joululoma alkaa. Joulun odotus 

koulussa alkoi iloisissa tunnelmissa lauantaikoulupäivällä. Koulutalossa riitti vilskettä eri 

luokista ja käytäviltä löytyi monia erilaisia toimintapisteitä. Oli mukavaa nähdä iloisia 

kasvoja ja tekemisen meininkiä. Tällä kertaa lähetimme myyjäisiin kutsun myös eskareille 

ja heidän vanhemmilleen. Kieltenopettajat pitivät infopistettä ja kävijöitä riitti sielläkin. 

Lämmin kiitos kaikille vanhemmille kun olitte upeasti mukana tekemässä ja toteuttamassa 

myyjäisiä ja toimintapisteitä, kiitos kuuluu myös oppilaille ja opettajille, ja vielä erikseen 

kiitos Taavylle.  

 

TAPAHTUMIA ja toimintaa joulukuussa 

 

Itsenäisyysjuhlallisuuksia vietettiin ensin ke 4.12. 4.luokkalaisten esittäessä tansseja 

vanhemmilleen koulun salissa ennen Finlandia Talolle siirtymistä.  

 

Koulun oma 4.lk ja 6.lk järjestämän itsenäisyysjuhlan saimme nauttia to 5.12. Muutoin 

koulupäivä oli normaalin lukujärjestyksen mukainen.  

 

Viimeisen kouluviikon aikatauluja: 

 

ma 16.12.  kaikilla koulua klo 9.00-13.15  

ti    17.12. kaikilla koulua klo 9.00-13.15 

ke   18.12. kaikilla koulua klo 9.00-12.00 / + joulujuhlat illalla 

to    19.12. kaikilla koulua klo 9.00-13.15 

pe   20.12. kaikilla koulua klo 9.00-12.00 

 

Joulujuhlat keskiviikkona 18.12. kolme juhlaa: 

klo 17.00 1A (½), 2C, 3B, 4C, 5A, 6B, 1-6D 

klo 18.00 1A(½), 2A, 3A, 4B, 5C, 6C, 1-4E 

klo 19.00 1C, 2B, 3C, 4A, 5B, 6A  

 

Juhlien ohjelmasta vastaavat 1, 3 ja 5-luokat. 

 

Joulujuhlapäivänä ke 18.12. Taavy myy joulukuusia koulun pihalla.   

 

Joulukirkko Töölön kirkossa pe 20.12. klo 9.30  

Samaan aikaan ET-oppilaille on omat tilaisuutensa ET-opettajien johdolla. 

 

Tervetuloa joulunajan tilaisuuksiin! 
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Joululoman jälkeen koulu alkaa lukujärjestyksen mukaisesti ti 7.1.2019. 

 

Arviointikeskustelut luokille 2.-5. pidetään tammikuussa viikoilla 3 ja 4. Luokanopettaja 

lähettää varausohjeet keskusteluajoille sekä itsearviointilomakkeet. Luokanopettaja viestii 

mahdollisista arviointikeskusteluviikkojen lukujärjestysmuutoksista. 

 

 
TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ TAMMIKUUSSA 2020 
 
INFOILTOJA VANHEMMILLE: 
 
To 9.1.2020 klo 17.30 TIEDOTUSTILAISUUS KOULUTULOKKAIDEN HUOLTAJILLE  
Tilaisuus on tarkoitettu alueen esikoululaisten huoltajille sekä huoltajille, joiden esikoululainen 
on hakemassa koulumme kaksikieliseen opetukseen.    
 
KOULUUN ILMOITTAUTUMINEN 
Kouluun voi ilmoittautua joko sähköisesti Wilman kautta tai henkilökohtaisesti koululla: 
-Sähköinen ilmoittautuminen Wilmassa lähikouluun 7.-23.1.2020 
-Ilmoittautuminen koululla to 23.1.2020  klo 8.00-10.00 sekä 17.00-19.00 
 
SOVELTUVUUSKOE 
Soveltuvuuskoe kaksikieliselle ensimmäiselle luokalle ke 5.2.2020 klo 9.00.  
Soveltuvuuskokeeseen ilmoittaudutaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä tai toimittamalla 
koulun kotisivuilta löytyvä lomake rehtorille 23.1.2020 mennessä.  
 
1.vuosiluokan oppilaaksiottopäätökset postitetaan koteihin pe 25.3.2020.  
 
*********** 
 
KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN HAKEUTUMINEN  
 
Aamupäivätoiminta 
Huoltaja ilmoittaa alustavan aamupäivätoiminnan tarpeen Wilman kautta tehtävän kouluun 
ilmoittautumisen yhteydessä. 
 
Iltapäivätoiminta 
Hakuaika 23.3. - 24.4.2020.  
 

Hyvää itsenäisyyspäivää ja pitkää viikonloppua sekä mukavaa joulukuuta! 
 
 

 

 


