Tiedote oppilaiden

koteihin 8.1.2019

Kaupungissamme opetustoimen tulostuskäytänteet ovat merkittävästi muuttuneet vuoden alusta. Tästä syystä siirrymme kuukauden kirjeissä paperittomaan aikakauteen. Nämä rehtorin kuukausittaiset tiedotteet julkaistaan
tästä lähtien viestinä Wilmassa (aiemmin julkaistu tiedotteena) sekä koulun
nettisivuilla (linkki löytyy klikkaamalla uusimman uutisen auki).
Henkilöstöuutisia:
Uudeksi koulupsykologiksemme on valittu Emma Kokkonen. Kuraattorinamme jatkaa Elina Mäki. Luokanopettaja Antti Niemi-Nikkola on palannut
luotsaamaan 6A -luokkaa.
Näin heti vuoden alussa on hakuaikoja tuleville ekoille luokille 8.-21.1.19,
yläkouluun 8.-16.1.19 (kummatkin haut Wilmassa) sekä haku esiopetukseen
8.-21.1.19.
Tokaluokkalaisten kielivalinnat perusopetusta varten ja mahdolliset hakemukset painotettuun opetukseen on palautettava pe 11.1.19 mennessä.
Oppilaiden vetämät välituntikerhot alkavat jälleen tammikuussa.

Mankkaanpuron tammikuu

KKY:n kokous on ti 15.1.2019 klo 18.
To 24.1.19 pidetään Mankkaanpurossa miniministerien vaalit.
Arviointikeskustelut (lapsen, vanhempien ja opettajan yhteinen keskustelu)
järjestetään tammikuussa. Espoossa järjestetään kunnan opetussuunnitelman mukaisesti ko. keskustelu, jossa kiinnitetään huomiota oppilaan vahvuuksiin, onnistumisiin oppijana ja laaja-alaisen osaamisen taitoihin sekä käsitellään oppimistavoitteita ja oppimisen edistymistä. Lapsen omat ajatukset
taidoista ja edistymisestä ovat keskeisessä roolissa keskustelussa. Kunkin
luokan opettaja antaa arviointikeskustelusta tarkempia tietoja ja jakaa keskusteluaikoja.
Tammikuun Taitava-tunneilla harjoitellaan itsearviointitaitojen hyödyntämistä arviointikeskusteluissa.
Oppilaspalautekysely järjestetään nykyisin Espoossa koulun 4.-6. luokkalaisille vuosittain marraskuussa. Tänä syksynä 4.-6. luokkalaisemme vastasivat ensimmäistä kertaa uusittuun oppilaskyselyyn (kysymyksiä oli parannettu ja arviointiasteikko muutettu). Lasten antamat palautteet on käsitelty tarkasti opekunnan kesken ja tuloksia on käyty läpi ja niistä on keskusteltu 4.6. luokkien miniministerien kanssa.
Lapset arvioivat väittämiä asteikolla 1-4, joista 4 on täysin samaa mieltä/
lähes aina. Kaikkien kysymysten keskiarvo oli 3,39. Parhaimman arvion
yhdeksästä osa-alueesta sai kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvät asiat (3,8)
- lapset kokevat saavansa tarvitsemansa tuen koulunkäyntiin kotoa. Seuraavaksi tuli hyvin pienillä eroilla (arviolla n. 3,5) lasten oma toiminta, koulukaverit, turvallisuus ja viihtyvyys sekä hyvinvointi. Eniten lasten mielestä on
meillä kehitettävää osallisuuden lisäämisen ja oppimisympäristöjen tiimoilta
(3,04).
Kun lapsia pyydettiin kertomaan, mikä on koulussamme parasta, kaverit ja
välitunnit saivat paljon mainintoja ja paljon kiitettiin myös opettajia sekä yhteishenkeämme.
KKY:n terveiset koteihin:
”Haluamme lämpimästi kiittää teitä kaikkia avusta Pikkujoulutempauksen
onnistumisessa. Kiitokset myös kaikille tapahtumassa mukana olleille!
Päiväntuotto oli 1.525,96 € ja se käytetään Mankkaanpuron koulun lasten
hyväksi. Olemme iloisia myös Joulupuu-keräyksen saamasta suuresta suosiosta;
keräsimme päivän aikana 80 pakettia!”
Hyvää alkanutta vuotta 2019 kaikille!

