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Taavinkylän koulun tiedote
Hyvää ”talviaikaa”,
Ajan vaihtuminen viikonloppuna toi mukavasti lisää valoa syksyn aamuihin, vaikka syksy on
koulussa tähän saakka ollut muutenkin tunnelmaltaan valoisa. Paljon mukavaa on
tapahtunut. Monet luokat ovat retkeilleet, valinnaiset opinnot ovat isommilla oppilailla
sujuneet hyvin, espanjalaiset vieraat 9.10. nauttivat näkemästään ja uudet 1.-luokkalaiset
ovat päässeet hienosti osaksi yhteisöä. Yhteinen Lapset, nuoret ja älylaitteet-vanhempainilta
9.10. sujui mukavasti ja antoi ajattelemisen aihetta. Kiitos TAKOVA:lle taloudellisesta tuesta
ja 4. luokille illan buffetista. Tästä on hyvä jatkaa syyslukukautta eteenpäin.
Tulevien viikkojen yhteisiä aikatauluja:
• Isompien oppilaiden itseään nuoremmille järjestetyt välituntikerhot käynnistyivät
perjantaina 25.10. klo 9.45-10.15 välitunnilla. Kerhojen aiheita ovat mm. Harry Potter,
askartelu, kepparit, origami ja paperilennokit. Kerhot jatkuvat seuraavien kolmen
viikon ajan perjantain ensimmäisellä välitunnilla
• Torstaina 31.10. TOP järjestää Lava on vapaa -tapahtuman sekä Halloween diskon
koulupäivä aikana. Oppilaat voivat pukeutua teeman mukaisesti. Päivän aikana 4.
luokat järjestävät luokassaan buffetin. Oppilaat voivat ottaa halutessaan mukaan 2 €
herkkuostoksia varten.
• Marraskuussa toteutetaan monia opetukseen ja oppimiseen liittyvä kyselyitä.
o Tämän viikon aikana 1.11. mennessä 3. – 6. luokkien oppilaat vastaavat
lukuvuoden 2020-2021 työ- ja loma-aikoja koskevaan kyselyyn. Myös te
vanhemmat voitte ottaa kantaa ensi lukuvuoden kouluaikoihin aiemmin
Wilmalla lähetetyn linkin kautta.
o 4. – 6. luokkien oppilaat vastaavat 4.-11.11. välisenä aikana koulujen
itsearviointiin liittyvään oppilaskyselyyn.
o 2. ja 5. luokkien oppilaille suunnattu tietotekniikkataitoihin liittyvä Oppika-kysely
on avoinna marraskuun ajan. Tähän kyselyyn vastataan niin ikään
koulupäivän aikana.
• TAKOVA:n kalentereiden myyntiaika alkaa 1.11. Ohjeet ja kalenterit jaetaan
perjantaina 1.11.
• Tapiolan seurakunnan järjestämä Pieni, suuri seikkailu -konsertti 11. tai 12.11.
• 4.–6. luokkien vapaavalintaisten opintojen kolmas päivä keskiviikkona 13.11.
• Kirjastoauto koulun pihassa keskiviikkona 20.11.
• TAKOVA:n joulumyyjäiset torstaina 28.11. klo 18.00 – 19.30
• Adventtikirkko koululla perjantaina 29.11.
• Syksyn viimeinen Vava-päivä maanantaina 2.12. (4.-6.luokat)
• 6. -luokkalaisten Itsenäisyyspäivän juhla Opinmäen koululla 5.12.
• Itsenäisuuspäivä 6.12. on vapaapäivä
• Koulun joulujuhlat järjestetään torstaina 19.12. Joulukuun ja juhlien tarkemmat
aikataulut lähetetään joulukuun alkupuolella
Hyvää talven odotusta toivottaen,
Antti Ylä-Rautio ja Taavinkylän koulun väki
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