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Rastaalan koulu

TERVETULOA ALOITTAMAAN KOULUTAIVAL RASTAALAN KOULUSSA!

KOULUTYÖN ALOITTAMINEN
Koulut alkavat Espoossa torstaina 13.8.2020 klo 9.00
Poikkeustilanteen vuoksi kouluvierailua ja vanhempainaamua ei pystytä tänä vuonna
järjestämään. Tämän vuoksi olemme koonneet tästä tietopaketista laajemman.
Ekaluokkalaiset tapaavat opettajansa aamulla Alatalon edessä, josta lapset jatkavat
omiin luokkiinsa. Esikoululaiset näkevät ryhmänsä aikuiset eskaripihalla. Muut uudet
oppilaat löytävät oman luokkansa ja opettajansa yläpihalta.
Koulun alkamisesta tiedotetaan vielä Espoon kaupungin virallisissa viesteissä
elokuun alussa.

RASTAALAN KOULU
Rastaalan koulussa opiskelee esiopetuksessa sekä vuosiluokilla 1-6 lukuvuonna
2020-2021 noin 650 oppilasta. Luokkia on 34. Koulussamme on luokilla 3-6
musiikkiluokat, joille pyritään musikaalisuustestauksella 2. luokan kevätlukukaudella.
Koulu toimii kahdessa rakennuksessa, Alatalossa ja Ylätalossa.
Opettajia koulussamme on 50 ja avustajia noin 10. Lisäksi koulussa työskentelee
oppilashuollon asiantuntijoita (kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja),
koulusihteeri, vahtimestarit, kiinteistönhoitaja, keittiön väki sekä siistijät.
Kieliohjelmana koulussamme voi lukea A1-englantia, joka alkaa oppilailla jo
ensimmäisellä (1.) luokalla. Neljänneltä (4.) luokalta lähtien voi halutessaan aloittaa
vapaaehtoisen A2-kielen, joita ovat koulussamme espanja, ranska ja ruotsi. Kaikilla
oppilailla alkaa kuudennella (6.) luokalla B1-ruotsi.
Koulussamme järjestetään oppilaille opetuksen ohella myös muuta toimintaa.
Oppilaat muodostavat oppilaskunnan ja jokaisesta luokasta oppilaskunnan
hallitukseen valitaan äänestämällä edustajat. Tämän lisäksi oppilailla on
mahdollisuus osallistua, niin halutessaan, monenlaiseen toimitaan, mm. kerhoihin ja
ohjattuun välituntitoimintaan.
Koulussamme toimii myös johtokunta ja vanhempainyhdistys. Lisää koulumme voitte
tutustua sivulla www.espoo.fi/rastaalankoulu

ESKARIT
Esiopetus järjestetään Rastaalan koulussa Ylätalolla, omassa eskarikäytävässä.
Kulku esikoululuokkiin tapahtuu Alatalon puoleisesta ovesta. Esikoulua käydään
kolmessa ryhmässä. Oppilaita on yhteensä noin 60.
Esiopetusta lapsella on viikossa 20 tuntia, 4 tuntia jokaisena arkipäivänä. Opetusta
järjestetäänklo 8.15-13 välisenä aikana. Jokainen lapsi saa esikoulun alettua oman
lukujärjestyksensä. Tämän lisäksi oppilaan on mahdollista osallistua täydentävään
varhaiskasvatukseen (aamu- ja iltapäivähoito), johon tulee ilmoittautua erikseen.
Esioppilaan ruoka-aineallergioista ja erityisruokavalioista tulisi ilmoittaa etukäteen
ruoka-aineallergialomakkeella:
http://www.espoo.fi/download/noname/%7B6D9E41D0-9382-4D25-8F5B1A8B0D104FB3%7D/73823. Kun koulumme keittiö tietää oppilaan
erityisruokavalion, hänelle osataan valmistaa tarvittaessa oma ruoka-annos jo
ensimmäisenä koulupäivänä.
Jos lapselle haetaan erityisruokavaliota terveydellisten syiden, esim. allergian tai
keliakian takia, tulee koululle toimittaa myös lääkärintodistus. Se, ettei pidä jostakin
ruokalajista, ei kelpaa perusteluksi erityisruokavalioon. Koulussa opetellaan
syömään uusiakin ruokalajeja pieninä annoksina.
Ensi lukuvuonna esiopettajina toimivat Helena Heinonen, Johanna Kela ja Mari
Malkamäki. Lisäksi jokaisessa ryhmässä on vähintään 2 lastenhoitajaa.
Valmistavassa opetuksessa on mukana myös kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja Mari
Sirkiä. Esiopeuksessa on myös mukana laaja-alainen erityisopettaja.
Esiopettajat järjestävät syksyn alussa yhteisen vanhempainillan, jonka ajankohta
ilmoitetaan koulujen alettua. Alkusyksystä pidetään myös vanhempainkeskustelut.

1. LUOKAT
Luokat 1 ja 2 opiskelevat Alatalolla. Alatalo on juuri remontoitu ja pienempien
oppilaiden näkökulma on otettu suunnittelussa huomioon.
Ensimmäisiä (1.) luokkia tulee olemaan viisi, joissa on yhteensä noin 90 oppilasta.
Ensi lukuvuonna 1. luokkien luokanopettajina toimivat Sonja Heikkilä, Katja Kaippio,
Laura Klockars, Tuija Nurmiranta, Pauliina Pojanluoma ja Karoliina Taavitsainen.
Lisäksi oppilaiden kanssa työskentelevät laaja-alainen erityisopettaja, suomi toisena
kielenä -opettaja sekä koulunkäyntiavustajia.
Tunteja 1. luokan oppilailla on syyslukukaudella 20 ja kevätlukukaudella 21, jolloin
englannin opiskelu alkaa. 1.-luokkalaiset opiskelevat suomen kieltä, matematiikkaa,
englantia, ympäristöoppia, katsomusainetta, kuvataidetta, musiikkia, käsitöitä ja
liikuntaa. Opiskelu on pitkälti toiminnallista ja oppilaan omista vahvuuksista
eteenpäin lähtevää.
Torstaina 13.8. koulua käydään klo 9.00-12.15.

Perjantaina 14.8. koulua käydään klo 9.00-12.15
Maanantaina 17.8. koulu alkaa lukujärjestyksen mukaan.
Oppitunnit sijoittuvat klo 8.15-14.00 välille. Luokkien 1 ja 2 koulupäivän pituus ei ylitä
viittä tuntia.
1. luokkien ruokailu on päivittäin klo 10.30-11.30 välisenä aikana. Välitunnit ovat
koulussamme klo 9.45-10.15 sekä 12.15-12.30.
Oppilaan ruoka-aineallergioista tulisi ilmoittaa etukäteen ruokaaineallergialomakkeella: http://www.espoo.fi/download/noname/%7B6D9E41D09382-4D25-8F5B-1A8B0D104FB3%7D/73823. Kun koulumme keittiö tietää oppilaan
erityisruokavalion, hänelle osataan valmistaa tarvittaessa oma ruoka-annos jo
ensimmäisenä koulupäivänä.
Jos lapselle haetaan erityisruokavaliota terveydellisten syiden, esim. allergian tai
keliakian takia, tulee koululle toimittaa myös lääkärintodistus. Se, ettei pidä jostakin
ruokalajista, ei kelpaa perusteluksi erityisruokavalioon. Koulussa opetellaan
syömään uusiakin ruokalajeja pieninä annoksina.
Kerromme Wilmasta, koulun käytänteistä ja tärkeistä ekaluokan asioista tarkemmin
ensimmäisessä vanhempainillassa, joka pidetään ke 19.8. Jokaisen huoltajan
osallistuminen on erittäin toivottavaa.
Ensimmäisten kouluviikkojen aikana luokanopettajat pitävät myös vanhempainvartit.
Vanhempainvarteissa te huoltajat pääsette kertomaan opettajalle omasta
lapsestanne. Oma opettaja ilmoittaa, milloin vanhempainvarttiajat ovat varattavissa
Wilmassa.
Ennen koulun alkua olisi hyvä harjoitella lapsen kanssa:
•
•
•
•

koulutien kulkemista turvallisesti
itsenäistä pukeutumista ja riisuutumista sekä kengännauhojen sitomista
haarukalla ja veitsellä syömistä sekä muita hyviä ruokailutapoja
Omista tavaroista huolehtimista

YHTEYDENPITO KODIN JA KOULU VÄLILLÄ
Yhteydenpitoa varten käytämme pääasiassa Wilmaa. Wilma on kodin ja koulun
välinen sähköinen yhteydenpitoväline. Wilman kautta opettaja tiedottaa mm. luokan
yhteisistä asioista.
•

•

Huoltajan tulee ilmoittaa lapsen sairauspoissaoloista Wilmaan ennen
oppituntien alkamista. Näin koululla on heti tieto siitä, että oppilas on poissa,
eikä opettajan tarvitse selvittää poissaolon syytä oppitunnin aikana.
Lomamatkat ja muut etukäteen tiedossa olevat poissaolot anotaan
lomakkeella Wilman kautta.

Opettajan on joskus tarpeellista saada huoltaja kiinni myös puhelimitse.
Tarkistattehan, että yhteystietolomakkeessanne ja Wilmassanne on oikeat tiedot.

KOULUTERVEYDENHUOLTO
Koulutulokkaiden terveystarkastukset aloitetaan mahdollisuuksien mukaan
kesäkuussa. Tiedotamme asiasta tarkemmin, kun aikataulut tarkentuvat.
Asiasta voi tiedustella lisää koulumme terveydenhoitajalta Andrea Tatarinovilta.
Yhteystiedot: andrea.tatarinov@espoo.fi tai 043 824 6264
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