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ELO- JA SYYSKUUN 2016 TIEDOTE

22.8.2016

25.8. Koulukuvaus. Kuvauksen suorittaa Seppälän koulukuvat. Tilauslomakkeet on jaettu oppilaille kotiin pe 19.8.
Tilauslomakkeet tulee palauttaa koululle tai tuoda mukana viimeistään koulukuvaukseen. Tilauslomakkeen
kääntöpuolella on ohjeet kuvien toimittamisesta yms.
Jormuan koulun vanhempainilta pidetään alakerran luokassa keskiviikkona 7.9. klo 18.00.
Tilaisuudessa uusi rehtori esittäytyy ja käsitellään mm. koulun lukuvuoden tapahtumia ja juhlia,
AP/IP-kerhon asioita, koulukuljetuksia, Wilman käyttöä sekä muita ajankohtaisia asioita.
Mukana myös koulupsykologi Kari Matilainen. Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Viikolla 37 (12.9. – 16.9.) vietämme valtakunnallista liikenneturvaviikkoa. Viikon aikana
perehdymme jalankulkijan ja pyöräilijän sääntöihin ja turvallisuuteen. Perjantaina 16.9. Pirkon ja Jaakon
oppilailla on liikuntatunnilla pyöräilytehtäviä (pyörät mukaan!).
Valtakunnallista kodin ja koulun päivää vietetään Jormuan koululla perjantaina 30.9.
Aamupäivän aikana voi käydä tutustumassa koulun arkeen klo 9-11. Opettajanhuoneessa
on mehu- ja kahvitarjoilu vieraille ja pienille lapsille. Tervetuloa kaikki koulun toiminnasta
kiinnostuneet!






Pianonsoitosta: Kaukametsän opiston opettaja Marina Mikkonen jatkaa pianonsoiton opetusta koulullamme
perjantaisin kello 14.15 alkaen. Kurssille ilmoittautuminen tapahtuu Kaukametsän opiston kautta,
https://www.opistopalvelut.fi/kaukametsa/ Sivu väittää kurssin olevan täynnä, tämä ei pidä paikkansa! Kurssin opettaja
ottaa puhelimitse yhteyttä ilmoittautuneisiin ja sopii henkilökohtaisen ajan. Jatkavilla opiskelijoilla on etusija
ilmoittautumisissa.
Maksuton välipala: Koulu tarjoaa maksuttoman välipalan niille oppilaille, joiden koulupäivä kestää yli 7 tuntia
kuljetuksineen. Koulupäivän pituudet tarkistetaan vielä koululla. Laskennassa otetaan huomioon kyytien lähtö- ja
paluuajat sekä kävelymatkat. Kävelymatkojen aikamitoituksessa käytetään hyväksi Kajaanin koulukuljetusopasta.
Muistakaa palauttaa kotiin lähetetty kysely koulupäivän todellisesta pituudesta.
Wilma-järjestelmä ja kotisivut: Käy kirjautumassa Wilma-järjestelmään. https://wilma.kajaani.fi/
Jos tunnuksesi ovat hukassa, Wilman aloitussivuilla on ohjeet. Tulemme siirtymään viestinnässä yhä enemmän sähköiseen
tiedonvälittämiseen. Koulun kotisivuilla http://www.kajaani.fi/jormuankoulu saattaa olla vielä vanhoja tietoja mutta
sivut päivitetään ajan tasalle mahdollisimman pian.

ELO- JA SYYSKUUN KALENTERI

□
□
□
□
□
□
□

19.8. (pe) Terveydenhoitaja Taina Pietilä koululla. Terveydenhoitaja paikalla pääsääntöisesti joka toinen perjantai.
25.8. (to) Koulukuvaus.
30.8. (ti) 1-2 luokan retki Kajaaniin Turvaa tenaville – tapahtumaan! Merja tiedottaa tarkemmin.
31.8. (ke) Kajaanin kaupungin yleisurheilukisat Vimpelin urheilukeskuksessa (3-6 lk). Osallistujille on jaettu tiedote.
7.9. (ke) Vanhempainilta koululla klo 18.00. Tervetuloa!
16.9. (pe) Liikenneturvaviikon pyöräilytehtävät 3-6 luokkien oppilaille iltapäivän liikuntatunnilla. Ota pyöräsi mukaan!
Pyörän voi tuoda koululle myös edellisenä päivänä. Tarvittaessa pyörä voidaan säilyttää lukollisessa tilassa.
30.9. (to) Kodin ja koulun päivä (= avoimet ovet) Jormuan koululla klo 9-11.00.

LIIKUNTATUNNIT
Elo- ja syyskuun liikuntatunnit aloitetaan ulkoliikunnalla yleisurheilun ja jalkapallon merkeissä.
Perjantaista 2.9 alkaen aloitamme 3-6 luokkalaisten kanssa uusien valtakunnallisten
MOVE-testien teon. Voit käydä tutustumassa ennalta osoitteessa http://www.edu.fi/move.
Teemme testejä jaetuissa ryhmissä ja varustuksen tulisikin olla sekä ulko- että sisäliikuntaan
soveltuva. 19.9 aloitamme suunnistuskauden. Varustus sään mukaan ja tarvittaessa kuivat
sukat sekä vaihtokengät mukaan.

Jormuan koulun yhteystiedot
OSOITE: Saviniementie 38, 87970 Jormua
PUHELINNUMEROT:
rehtori Jaakko Vehkaperä 044-7147621
Pirkko Anttonen 0447100 178, Merja Repo 0447100 544,
erityisopetus Mia-Liisa Kemppainen 044 4214330 (HUOM puhelinnumero korjattu),
Avustaja ja AP/IP-toiminta 044-7100 173
Mamselli (ateria- ja puhtaanapitopalvelu) Tarja Tervo, 044 7100106

Vimpelin
yleisurheilukisat ovat
keskiviikkona 31.8.

