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Taavinkylän koulun tiedote
Hyvää alkavaa kevättä,
Hiihtolomaviikko ja sitä edeltävä viikko tekivät sään osalta tepposensa ja mahdollisuudet
lähiliikuntaan koulun ympäristössä muuttuivat kerralla. Onneksi upeaa talvea kesti sen
verran, että luokat ehtivät luistelemaan ja hiihtämään. Talviliikuntaan on kuitenkin edelleen
hyvät mahdollisuudet esim. TAKOVA:n laskettelupäivänä Peuramaalla, josta lisää
myöhemmin viestissä. Helmikuun alkupuoli oli muutenkin toiminnallinen koko koulun
näkökulmasta, kun uudet valitut oppilasraadit pääsivät aloittamaan toimintaansa. Uusi
oppilasparlamentti järjesti jo ystävänpäivä konsertin terveisineen ja toivotuksineen.
Maaliskuun suurin koko koulun yhteinen tapahtuma on monialaisten opintojen viikot, joiden
teema on lukeminen. Luokkaparit 1. ja 5., 2. ja 6. sekä 3. ja 4. ovat suunnitelleet ja
aloittaneet lukuprojekteja jo aiemmin yhteistyön tiivistyessä viikoilla 12 ja 13, jolloin noin
puolet oppitunneista käytetään näiden lukuprojektien parissa. Monialaisten viikot huipentuvat
ja päättyvät lauantaina 30.3., joka on koulupäivä kaikilla oppilailla. Vastaava vapaapäivä oli
joulukuussa itsenäisyyspäivän jälkeisenä perjantaina. Lauantaina kaikilla oppilailla on koulua
klo 9.00 – 12.00 ja myös vanhemmat ovat tervetulleita tutustumaan luokkien
aikaansaannoksiin. TAKOVA järjestää koulupäivän aikana buffetin.
Muita maaliskuun huomioitavia päivämääriä ovat:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Lauantaina 2.3. järjestetään TAKOVA:n laskettelupäivä Peuramaalla. Tiedotteet on
jaettu ennen hiihtolomaa ja ilmoittautumiset pyydettiin 15.2. mennessä tarjoilujen
varmistamiseksi. Laskettelemaan varmasti pääsee, vaikka vielä ei olisi ehtinytkään
ilmoittautua.
Vapaavalintaisten opintojen toinen päivä on maanantaina 4.3.
Tapiolan seurakunnan järjestämä 3. – 4. -luokkalaisten lähetystyöpäivä koululla 6.3.
Päivän ohjelma ei sisällä hartaudellisia elementtejä vaan keskittyy kertomaan
kohdemaasta Bangladeshista ja sen kulttuurista.
Robbo-robotiikkapaja 5. luokille perjantaina 8.3.
Kirjastoauto koululla keskiviikkona 13.3.
5. – 6. -luokkien sulkapallopäivä torstaina 21.3.
Monialaisten viikot 18.3. – 29.3.
Oopperavierailu koululla tiistaina 26.3., tanssiesitys / -näytös oppilaille klo 9.00. sekä
oopperaprojekti 6. luokille
Lauantaikoulupäivä 30.3., koulua klo 9.00 – 12.00. Päivän tarkempi luokkakohtainen
ohjelma julkaistaan lähempänä tapahtumaa

Valoisaa ja toiminnallista kevättä toivottaen

Antti Ylä-Rautio ja Taavinkylän koulun väki

TAAVINKYLÄN KOULU
PL 18303
02070 ESPOO
KÄYNTIOS. TAAVILANTIE 19

043-827 1027 KANSLIA
050-518 4330 REHTORI
81639192
OPETTAJAT

