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TÖÖLÖN ALA-ASTEEN KOULUN MARRASKUUN TIEDOTE 

 

Kohti pimenevää vuodenaikaa mennään, koulutyöskentelyn ahkeria viikkoja on vielä koko marraskuun ja 

joulukuussakin. Retket, luistelut ja hauskat hetket luokkien kesken tuovat kuitenkin keveyttä arkeen ja 

antavat intoa tekemiseen. Edelleen olemme koulussa välttyneet luokkien koronakaranteeneilta. Toivotaan, 

että näin myös jatkuu. Tärkeätä on, että kouluun tullaan terveinä. Kiitos teille vanhemmille siitä, että 

olette lastenne osalta todella kiitettävästi tästä huolehtineet. Me koulussa pyrimme pitämään kiinni 

käsihygieniasta sekä vaalimaan väljyyttä mahdollisuuksiemme mukaisesti. 

 

Valintojen aikaa 

Marras-joulukuun aikana 2. ja 6.lk oppilailla on valintojen mahdollisuuksia. Uutta valintojen tekemisessä 

on se, että valintakortit täytetään Wilmassa. Kyseisten luokkien oppilaiden huoltajille on lähetetty 

ohjeistukset Wilma-viestillä. 

2.luokkalaiset voivat halutessaan hakeutua 3.luokalta alkavan painotettuun opetukseen. Painotettua 

opetusta annetaan mm. musiikissa, nykytanssissa ja kuvataiteissa.  

6.luokkalaiset tekevät valinnat yläkoulua varten. Paraikaa yläkoulut jakavat tiedotteita kotisivuillaan tai 

pitävät verkkotiedotustilaisuuksia.  

Valintojen tekemiseen on aikaa 16.11.-15.12. 2020.   

 

Kodin ja koulun yhteistyö 

Edustajavanhempainkokous peruuntui syyskuussa rehtorin sairausloman vuoksi. Uusi aika 

keskustelufoorumille on to 19.11. klo 17.30 Rehtori lähettää Teams-kutsun edustajavanhemmille 

sähköpostilla. 

Koronan vuoksi koulussa ei voi järjestää yhteisiä tapahtumia – ei luokkadiskoja eikä myöskään 

pullapäiviä tai myyjäisiä. Varainhankinnassa on haasteita niin luokkatasolla kuin myös koulun 

vanhempainyhdistyksellä. Erilaisia keinoja kuitenkin keksitään. Näistä yhtenä on TAAVY:n eli koulun 

vanhempainyhdistyksen idea teettää heijastimia ja koulupaitoja. Tämän johdosta oppilaille lanseerattiin 

koulun logo-kilpailun. Logoa painetaan mm. heijastimiin ja koulupaitoihin. Näiden myynnillä kerätään 

varoja yhdistykselle. Taavy tiedottaa myynnistä erikseen, kunhan tuotteita on markkinoilla. 

Taavylle kiitos retkirahasta, jota se suo 130€/luokka. Taavy on myös lupautunut kustantamaan 

talviurheilupäivän retken Peuramaalle 18.2. mikäli kaikki olosuhteet tämän retken sallivat. Tämän lisäksi 

Taavy myönsi koulun kirjastolle 500€ avustus. Suurkiitos! 

 

Arviointikeskustelut lv 2020-21 
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Arviointiviikolla pidetään opettajan, oppilaan ja huoltajan yhteinen arviointikeskustelu. 1.luokkien osalta 
keskustelut on käyty jo ennen syyslomaa, mutta muilla luokilla ne ovat vielä edessä. Koronan vuoksi 
olemme vielä hieman muuttaneet keskustelujen ajankohtia. Keskustelu käydään joko etänä tai 
lähitapaamisena. Luokanopettaja tiedottaa huoltajia tarkemmin keskustelun tavasta ja aikatauluista. 
Lähitapaamisessa aikuisilla on erittäin suositeltavaa olla maskit. Hyvät huoltajat: Pyydämme, että jo 
saapuessanne kouluun sisälle, pitäisitte kasvomaskeja. 
 
Keskustelut jaetaan kahteen jaksoon seuraavasti: 
 
5.-6.luokat viikoilla 49 ja 50   

2.-4.luokat viikoilla 3 ja 4 
 

Lauantaikoulupäivä 5.12.2020   

Koronan vuoksi perinteiset joulumyyjäiset on peruttu tältä vuodelta. Toimintasuunnitelman mukaisesti 

meillä on kuitenkin tuo lauantaikoulupäivä ja siitä korvaavana pidämme vapaapäivän kiirastorstaina 

1.4.2021. 

Lauantaikoulupäivän aikataulu: 

klo 9.00-12.00 1-3-luokat  

klo 9.15-12.15 4-6-luokat 

 

Koulupäivää vietämme omissa luokissa mm. itsenäisyyttä juhlistaen, päivän aikana on myös koko koulun 

yhteistä ohjelmaa Teams-verkon kautta. Ruokailu toteutetaan luokissa eväsruokailuna. 

 

Koulun Blogi on juuri julkaistu. 

https://toolonala-aste.blogspot.com/ 

 

Opetussuunnitelman uudistuksesta 

Kuten huoltajille lähetetyssä viestissä todettiin kouluissa on käynnissä opetussuunnitelman uudistus 

koskien arvioinnin osuutta. Näkyvin opetushallituksen määräämä muutos tulee olemaan 

numeroarvioinnin käyttäminen kaikissa aineissa 4.-6.luokilla. Uudistusprosessin myötä kouluissa 

tarkastellaan myös arvioinnin tapoja ja menetelmiä ja laaditaan myös yhteneväistä käyttäytymisen 

arviointia.  

Olemme pyytäneet kommentteja oppilailta, opettajilta ja huoltajilta. Jatkamme tätä työtä vielä. Kiitos 

vastanneille huoltajille.  Uudistukset hyväksytetään koulun johtokunnalla marraskuun loppuun mennessä.  

 

 

 

 

 

https://toolonala-aste.blogspot.com/
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Maailman suurin vanhempainilta 

Maailman suurin vanhempainilta järjestetään suorana verkossa 12.11. klo 18-19.15. Illan aikana 

järjestetään valtakunnallinen vanhempien verkkokeskustelu, johon osallistuu asiantuntijoita 

Opetushallituksesta, Vanhempainliitosta, OAJ:sta ja Kuntaliitosta. 

Tilaisuudessa on mukana keskustelemassa myös Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen ja 

illan juontaa Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes. 

Opetusministeri Li Andersson avaa tilaisuuden tervehdyksellään vanhemmille. 

Mitä on hyvä koulupäivä nyt ja tulevaisuudessa? 

Illan aikana keskustelemme siitä, miten kodin ja koulun yhteistyöllä vahvistetaan lasten ja nuorten 

hyvinvointia sekä tulevaisuususkoa. Yhteistyö kotien kanssa on tärkeää ja sen merkitys korostuu 

entisestään poikkeavissa tilanteissa. On hyvä pohtia, miten koulun aikuiset ja lasten huoltajat - me kaikki 

osaltamme - voimme vahvistaa lasten ja nuorten suhtautumista myönteisesti tulevaisuuteen. 

Tervetuloa! 

Tapahtuman järjestävät Opetushallitus, Suomen Vanhempainliitto ry, OAJ, Kuntaliitto ja Yle uutisluokka. 

Lisätietoa: https://www.oph.fi/fi/maailman-suurin-vanhempainilta 

 

https://www.oph.fi/fi/maailman-suurin-vanhempainilta

