
TOUKOKUUN TIEDOTE 2019  

Perjantaina 3.5. yläkoulun poikien ja tyttöjen lentopalloturnaus.  

Koulujen väliset maastojuoksukisat järjestetään 5.–7.5.2019 Pirkkolassa.  

Keskiviikkona 7.5. on Tuta -päätöspiknik klo 10.15–12.00 tunneilla koko koululla. Oppilaat saavat ottaa omia 

eväitä mukaan sopimuksen mukaan oman luokanvalvojien ja luokanopettajien kanssa.  

Tulevien ykkösluokkalaisten vanhempaininfo on keskiviikkona 7.5. klo 8.15 Haagan peruskoulussa. Tulevan 

liikuntaluokkakolmosten vanhempainilta on torstaina 9.5. klo 18 Haagan peruskoulussa.  

Venäjän opiskelijat tekevät opintomatkan Pietariin 13.–15.5. 

Tiistaina 14.5. on luokkien 3–6 pesäpalloturnaus.  

Työturvallisuusvierailu koulun pihalla 15.–16.5. klo 9–12.00. 

Keskiviikkona 22.5. Helsingin poliisisoittokunta saattelee 7. – luokkalaiset kesälaitumille Pidä huolta! -

konsertissa Finlandia-talossa. 

Torstaina 23.5. on koko koulun Unelmien liikuntapäivä. Oppilaat ovat saaneet valita eri lajeista mieluisan 

lajikokeilun. Päivän aikataulu ilmoitetaan myöhemmin ja on luokka-aste – / lajivalintakohtainen.  

Kuudesluokkalaisten oma gaala on maanantaina 27.5.2019 klo 18 Haagan peruskoulussa. Huoltajat ja 

kuudesluokkalaisia opettavat opettajat ovat lämpimästi tervetulleita.  

Kevätjuhlat ovat alakoululaisille tiistaina 28.5.2019 ja keskiviikkona 29.5.2019 klo 8.30. 

Tiistaina juhliin ovat lämpimästi tervetulleita luokkien 1A, 1C, 2A, 2B, 3B, 4B, 5A, 5C ja 6B oppilaat ja heidän 

huoltajat. Keskiviikon juhliin ovat lämpimästi tervetulleita luokkien 1B, 2C, 3A, 3C, 4B, 4C, 5B, 6A ja 6C 

oppilaat ja heidän huoltajat.  

Torstaina 30.5. on helatorstai ja vapaapäivä.  

Perjantaina 31.5. ovat kevätkirkot. Luokat 1–5 menevät kirkkoon klo 9.30 ja luokat 6–9 klo 10.15. 

Lauantaina 1.6. on yläkoulun (luokat 7–9) kevätjuhla klo 9.00. Lauantaina 1.6. luokkien 1–6 oppilaille 

jaetaan lukuvuositodistukset klo 10 alkaen.  

Haagan peruskoulu lisätilat Mäkipellontieltä lukuvuodelle 2019–2020  
Haagan peruskoulu saa kuuden luokkahuoneen verran lisää tilaa lukuvuodelle 2019–2020 osoitteesta 
Mäkipellontie 19. Kyseisessä rakennuksessa on jo tällä hetkellä Pohjois-Haagan ala-asteen luokkia. Haagan 
peruskoululle tulevat lisätilat sijaitsevat rakennuksen länsisiivessä. Näihin tiloihin tehdään tulevan kesän ja 
syksyn aikana muun muassa tiivistyskorjauksia, joiden lisäksi ilmanvaihto huolletaan ja säädetään. Ensi 
syksynä Haagan peruskoulun käytössä on kuusi länsisiiven luokkatilaa ja Pohjois-Haagan ala-asteella 
puolestaan kahdeksan. Haagan peruskoulusta Mäkipellontielle muuttavat kaikki 3. luokat (opettajat Minna 
Tahvanainen, Terhi Lumme ja Elina Pitkänen) sekä kaksi 5. luokkaa (opettajat Jyrki Katajamäki ja Antti 
Lassinharju). 

Liikenneturvallisuus Isonnevantien työmaan läheisyydessä 
Huoltajia pyydetään keskustelemaan oppilaiden kanssa koulun viereisen rakennustyömaa-alueen 
liikenteestä ja sen vaikutuksesta koululaisten liikenneturvallisuuteen koulumatkalla. Myös koulussa 
muistutetaan asiasta. Kaikkien liikenteessä liikkuvien tulee muistaa käyttää suojatietä ylittäessään katua. 
Työmaa-alueen takia se on erityisen tärkeää Isonnevantiellä. Sen läheisyydessä on tärkeää, etteivät 
oppilaat oikaise kouluun ajoradalta.  

Koulu jatkuu syksyllä torstaina 8.8.2019 luokilla 1–6 klo 9 ja luokilla 7–9 klo 10.  

Kiitos kuluneesta lukuvuodesta ja hyvää kesälomaa kaikille! 


