Vanhempain kahvit 30.1
Brahella järjestettiin vanhempain kahvit keskiviikkona 30.1. Illan aikana
syötiin yhdessä pientä purtavaa, keskusteltiin koululaisten yhteisistä
asioista ja ihailtiin koululaisten tekemää taidenäyttelyä. Tavoitteena oli
myös herätellä aikaisemmin syksyllä tehtyä toivelaatikkoa
(”ihmelaatikkoa”) taas toimintaan. Paikalla oli kiitettävästi väkeä; 19
aikuista ja 21 koululaista!
Keskustelun aiheina oli mm. lasten puhelimien käyttö iltapäiväkerhon
aikana, uusi villitys; beybladet, keskusteltiin myös ekaluokkalaisten
koulusta hausta ja tulevasta Aleksis Kiven koulun rappusien
kunnostamisesta, jonka vuoksi koululaisten reitti iltapäiväkerhoon tulee
muuttumaan.
Kerroimme iltapäivätoiminnan kuulumisia:
-

uusien ekaluokkalaisten kouluun ilmoittautumispäivä oli 23.1., siellä oli meiltä ohjaaja tiedottamassa
leikkipuiston toiminnasta
Aleksis Kiven kouluun ilmoittautuneita oli 28, määrä vielä tarkentuu kevään aikana
haemme edelleen ekaluokkalaisia koulun pihalta, kulkuväylä pihalle on muuttunut remontin vuoksi
tiedotamme koteja siinä vaiheessa keväämmällä, kun kaikki lapset tulevat itse Läntisen Brahenkadun
risteykseen, jossa olemme vastassa

Kysyimme vanhempien mielipiteitä lasten vierailuista toistensa luona ja siihen liittyvästä
soittelusta vanhemmille:
-

vierailuista voi sopia puistopäivän aikana, kuitenkin vasta välipalan jälkeen
suurin osa vanhemmista sallii lasten soittavan heille työpäivän aikana, myös sopiakseen vierailuista
vanhemmat, jotka haluavat, että vierailut sovitaan etukäteen, edellisenä päivänä, voivat ilmoittaa meille,
toimimme sovitusti

Kerroimme koululaisten Beyblade- leikistä, joka on uudelleen tullut suosituksi:
-

Beybladeja on vaihdeltu, niitä on kadonnut ja etsitty, kaikkia ei aina löydy
vanhemmat ja koululaiset sopivat, että niitä ei vaihdella ja lelut tulee olla nimettyjä
pyysimme, että vanhemmat seuraavat kotona, mikäli sinne ilmestyy toisten Beybladeja tai niiden osia

Pyydämme edelleen vanhempia ilmoittamaan meille tekstivietillä tai sähköpostilla tai soittamalla,
mikäli koululainen on poissa.
Etenkin ekaluokkalaisten kohdalla tämä on tärkeää, että tiedämme hakutilanteessa, ketkä
lapset lähtevät puistoon
Toivelaatikko ( Ihmelaatikko ) täyttyi lasten ja vanhempien yhdessä kirjoittamista toiveista
keväälle 2019.
-

osa koski välipalaa, lisää jogurttia, lisää hedelmiä, ei marjaleipää… terveiset välitetään välipalat
toimittavalle Palvelukeskukselle
lapset toivoivat mm. herkkupäivää, nurinkurinpäivää, retkiä Alppilan jumppasaliin, lisää askarteluja,
lemmikkipäivää, yöpuistoa…
laitamme toiveet näkyville ja pohdimme koululaisten kanssa, mitkä niistä toteutamme tänä keväänä

Nyt puistossa käyvät koululaiset voivat ilmoittautua
syksyn 2019 iltapäivätoimintaan 18.3. – 18.4.
välisenä aikana.
Tiedotamme siitä vielä lähempänä ajankohtaa.

