Jormuan koulu

1.12.2016

JOULUKUUN 2016 TIEDOTE
Erkki-kärry
Liikkuva koulu –hankeen myötä perustettu Erkki-kärry tuo koulullemme telinevoimisteluvälineitä 7.-9.12.
väliseksi ajaksi. Kärry sisältää muun muassa trampoliinin, erilaisia voimistelun apupalikoita sekä kaksi
ilmavolttirataa. Liikumme tehostetusti nuo kolme päivää ja kaikilla lapsilla tulee olla sisäliikuntavarusteet
mukana joka päivä. Seuraavalla viikolla (viikko 50) ei ole liikuntatunteja.

Joulukirkko 19.12.
Lähdemme käymään seurakunnan järjestämässä joulukirkossa, joka järjestetään Linnantauksen seurakuntakeskuksessa. Joulukirkko on yhteinen Kuluntalahden koulun kanssa. Linja-auto lähtee koululta klo 9.30. ja
palaa noin klo 11.15. Koulupäivä on normaalin mittainen ja kuljetusoppilaat kulkevat takseissa normaalin
aikataulun mukaisesti.
Mikäli joku oppilas ei halua osallistua joulukirkkoon vakaumuksellisista syistä johtuen, pyydämme ottamaan
yhteyttä omaan opettajaan. Koululle järjestetään tarvittaessa muuta korvaavaa toimintaa.

Joulujuhla 21.12. ja viimeinen koulupäivä 22.12.
Joulujuhlaa vietetään päiväjuhlana keskiviikkona 21.12. klo 11.15 alkaen. Juhla kestää vajaan tunnin.
Vanhemmat, isovanhemmat ja muut perheenjäsenet ovat tervetulleita juhlaamme. Koulu päättyy
kaikilla oppilailla klo 12.30.
Torstai 22.12. on syyslukukaudenviimeinen koulupäivä. Koulupäivä kestää 9.00. – 12.00. Ohjelmassa
luokkien omat joululeikit ja todistusten jako.
Taksikyyteihin tulevat muutokset ja aikataulut ilmoitetaan myöhemmin.
JOULUKUUN TAPAHTUMAKALENTERI
□ 2.12. (pe) Puhtauspäivä ja itsenäisyysaiheinen päivänavaus klo 10.00.
□ 5.-6.12. (ma-ti) vapaapäivä ja itsenäisyyspäivä. Ei koulua.
□ 5.-9.12. (ma-pe) Koulun liikuntasalin iltakäyttövuorot peruttu.
□ 9.12. (pe) Terveydenhoitaja Taina Pietilä koululla
□ 21.12. (ke) Koulu päättyy klo 12.30. Kyydityksistä erillinen tiedote.
□ 22.12. (to) Viimeinen koulupäivä klo 9.00-12.00. Kyydityksistä erillinen tiedote.

□
□

23.12.2016 – 3.1.2017 JOULULOMA! 
4.1. 2017 (ke) Kevätlukukausi alkaa lukujärjestyksen mukaisesti.

Jormuan koulun väki toivottaa kaikille lapsille, vanhemmille, kyläläisille ja
koulun ystäville rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2017!
JOULUKUUN LIIKUNTATUNNIT
Joulukuun aikana liikumme säiden mukaan. Hyvillä keleillä liikumme ulkona pelaillen ja leikkien. Sisäliikunnassa
ohjelmassa sisäpalloilua ja lihaskuntoilua oman kehon painoa hyväksikäyttäen. Sisäliikunnassa tulee olla sisäliikuntavarustus. Suosittelemme vahvasti sisäkenkien tai tossujen käyttöä. Turvallisuussyistä sukkasillaan oleminen on
kiellettyä!
Jormuan koulun yhteystiedot
OSOITE: Saviniementie 38, 87970 Jormua
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rehtori Jaakko Vehkaperä 044-7147621
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Avustaja ja AP/IP-toiminta 044-7100 173
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