
TÖÖLÖN ALA-ASTEEN KOULUN TOUKOKUUN TIEDOTE 

 

Toukokuu on lukuvuoden viimeistelyn aikaa, viimeiset kokeet ja opiskelurupeamat 

ovat käsillä. Toukokuussa on myös hauskoja hetkiä, monilla luokilla tehdään keväisiä 

retkiä koulupäivän aikana. Retkille mennään lähialueille kävellen tai pyörillä, julkisia 

liikennevälineitä ei edelleenkään käytetä koronan vuoksi.  6.luokkalaisille tämä on 

erityistä ja varmasti haikeaakin aikaa – viimeiset viikot alakoulussa. 

Toukokuu on tulevan lukuvuoden suunnittelun aikaa. Toiveissa on, että pääsisimme 

toteuttamaan rajoituksettomampaa koulua, joka mahdollistaisi paremmin joustavia 

opetusjärjestelyitä, eri luokkien ryhmien yhdessä työskentelyä sekä yhteis- ja 

samanaikaisopettajuutta. Lukuvuoden 2021-22 opetuksen järjestämisen suunnittelu 

on meneillään ja jatkuu opettajien kanssa vielä elokuussakin. Hyvällä ja 

perusteellisella suunnittelulla saamme koulun toiminnan tulevana lukuvuonna hyvin 

toteutettua. 

Pääosin samat opettajat jatkavat omien luokkiensa kanssa. Muutamassa luokassa on 

luokkamuutoksia edessä ja on myös opettajavaihdoksia. Rehtori tiedottaa suoraan 

luokille ja huoltajille muutoksista Wilma-viestillä 17.5. jälkeen. Lukuvuoden 2021-22 

opettajat ja luokat lista julkaistaan Wilman tiedotteissa toukokuun lopulla.   

Koulun oma koulusihteeri on poissa, kanslia-asioissa pyydämme kääntymään rehtorin 

puoleen.         

 

Tapahtumia 

4.-6.luokkien oppilaat pääsevät toukokuun aikana ehdottamaan valinnaiskursseja 

koskien ensi lukuvuotta. Kysely tehdään koulupäivän aikana. Oppilaiden toiveiden 

perusteella opettajat laativat ensi syksynä valinnaiskurssitarjonnan. 

Perinteinen Talent –tapahtuma ja koulutulokkaiden Pihajuhla jäävät tänäkin 

keväänä toteuttamatta koronarajoitusten vuoksi. Jospa ensi keväänä nämä Taavyn 

kanssa yhteistyössä toteutetut tapahtumat voitaisiin palauttaa kalenteriin. 

Ensi syksynä koulunsa aloittavat ekaluokkalaiset tutustuvat kouluun toukokuussa 

virtuaalisesti. Ekaluokkalaiset tulevat tutustumaan kouluun ja luokkaansa 

elokuussa pari päivää ennen koulun alkua ma 9.8.2021 klo15-16. 

Torstaina 13.5 on helatorstai ja tällöin ei ole koulua. 

Unicef –kävely päivää vietetään pe 14.5. Koulupäivä vietetään Töölön 

ympäristössä. Oppilaat saavat koulussa aiemmin viikolla Unicef –tietoiskun. 



Koulupäivä on… luokilla 9.00-13.00. Oikeanlainen pukeutuminen on tärkeää, sillä 

koko päivä vietetään ulkona. Tästä erillinen viesti Wilmassa. 

Toukokuun viimeisellä kouluviikolla on lukujärjestyksessä erityisaikatauluja. 

Viimeisellä viikolla on luokanopettaja päiviä viikon lopussa.  

Koulupäivät ovat luokilla seuraavat:  

ke 2.6. ja to 3.6. 1.-2.lk koulupäivä klo 8.15-12.00 ja 3.-6.lk klo 9.00-13.15 

pe 3.6. koulupäivä kaikilla luokilla klo 9.00 - 12.00 

Kevätjuhlat pidetään koulussa omissa luokissa, yhteinen ohjelma lähetetään 

luokkiin Teamsin kautta. Kevätjuhlapäivä on la 4.6. klo 9.00-10.30.  

Valitettavasti emme voi toivottaa vanhempia tervetulleiksi koululle mukaan koulun 

yhteiseen päätöstilaisuuteen, verkkotilaisuus ei kestä satoja osallistujia. Toivotaan, 

että ensi vuonna saamme juhlia yhdessä jälleen. 

Keväistä ja aurinkoista toukokuuta toivottaen! 


