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Tiedote oppilaiden
koteihin

29.4.2019

Viime ja edellisviikolla Mankkaanpurossa oli suuren urheilujuhlan tuntua. Koulussamme järjestettiin perinteinen luokkien välinen salibandyturnaus. 3.-4. luokkien poikien sarjan voitti 4J,
tyttöjen 4P. 5-6. luokkien poikien sarjan voitti 6M, tyttöjen 6K. Kiitos kaikille pelaajille, tuomareille,
järjestäjille ja kannustajille hienosta tapahtumasta!
Vappuaattoa vietämme lippis/hattu/päähine päässä. Lisäksi lapset ovat saaneet luokissa
suunnitella päivän ohjelmaa.

Mankkaanpuron toukokuu

Oppimismessut ovat la 18.5. klo 8.45-12.15. Samassa yhteydessä järjestetään KKY:n kevätmarkkinat koulun pihapiirissä. Messupäivä on koulupäivä, jonka olemme saaneet vapaaksi
ylimääräisenä lomapäivänä itsenäisyyspäivän aikaan. Vanhemmat ovat lämpimästi tervetulleita messuille!
Tuttuun tapaan lasten päiväohjelmaan kuuluvat messutehtävien ja esitysten lisäksi kouluruokailu, markkinoilla käyminen sekä messutarjontaan tutustuminen. Tarkemmat ohjelmat ja
aikataulut messutapahtumista julkaistaan ennen messuja koulun nettisivuille, jotta voi etukäteen suunnitella, mitä haluatte messuilla nähdä ja ihastella. Toivottavasti ehditte käydä tutustumassa mahdollisimman moneen toimintaan. Koulullamme on Plan Internationalin kautta
oma kummilapsi Nepalista. Sapana -niminen, juuri 12 vuotta täyttänyt tyttö. Oppimismessuilla vuosittain järjestettävän lelukirppiksen tuotto lahjoitetaan kokonaisuudessaan Sapanalle ja
hänen perheelleen.
HUOM: Koululla on niukasti parkkitilaa messuvieraille. Toivomme messuväen saapuvan jalkapatikassa. Ruuhkaa on myös päättäjäispäivänä la 1.6., jolloin sekä meidän koulu että yläkoulu juhlivat samaan aikaan. Autot tulee siis juhlapäivinä jättää suosiolla kotiin!
TAPAHTUMAKALENTERI:
15.-16.5.
To 16.5.
La 18.5.
Ma 20.5.
Ti 21.5.
Ti 28.5.
To 30.5.
Pe 31.5.
La 1.6.

Siivouspäivä (koulun lähiympäristö)
Tulevien ekaluokkalaisten tutustumisaamu ja vanhempien info
Oppimismessut ja kevätmarkkinat
Koulukirjaston kirjat palautettava viimeistään!
Tulevien eskareiden tutustumisaamu ja vanhempien info
Kutosten ja koulun aikuisten yhteinen tunti
Helatorstai, vapaapäivä
Lukuvuoden päätöstilaisuus koulupäivän aikana
Pihajuhla ja todistusten jako

Luokat retkeilevät paljon toukokuussa. Tarkemmat retki-infot tulevat luokanopettajilta. Retket
voivat aiheuttaa pieniä muutoksia annettuihin poikkeuslukujärjestyksiin.
Lukuvuoden viimeisellä viikolla (vk 22) on poikkeuksellinen lukujärjestys:
eskarit ma-ke normaalisti
1.-3. lk ma-ke klo 9-13.15
4.-5. lk ma ja ke klo 8.15-13.15, ti 9-13.15
6. lk ma-ke 8.15-13.15
Kaikilla:
Torstaina vapaapäivä (helatorstai)
Perjantaina koulua 8.15-12.00
Koulutyö alkaa syksyllä to 8.8. klo 9-12.
Pieni pihajuhla ja todistusten jako
Päätämme lukuvuoden koko koulun yhteiseen hetkeen koulun pihalla la 1.6. klo 8.00. Pihajuhla järjestetään edellisiä vuosia aikaisemmin vanhempien pyynnöstä, jotta osa vanhemmista
ehtii myös hetkeksi 9.luokkalaisten juhliin. Tilaisuuteemme jälkeen on todistusten jako luokissa.
Tervetuloa pihajuhlaan!
Oikein hyvää ja lämmintä kesää kaikille!

