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8.1.2019

Taavinkylän koulun tiedote
Hyvää Uutta vuotta ja alkanutta kevätlukukautta,
Heti viestin aluksi muistutan tuleviin kouluvuosiin liittyvistä asioista.
• Tulevien 1. -luokkalaisten kouluun ilmoittautumisen aika on 8. – 21.1.2019.
• 6. -luokkalaisia koskeva yläkouluhaku on puolestaan avoinna 8. – 16.1.2019. Tänä
lukuvuonna Yläkoululaisen opasta ei ole painettu lainkaan paperiversioksi, vaan se
on luettavissa Espoon sivuilla osoitteessa https://www.espoo.fi/fiFI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Suomenkielinen_opetustoimi/Oppaat_ja_esitte
et/Oppaat_ja_esitteet(95577) Mikäli oppilas on kiinnostunut painotetusta
opetuksesta yläkoulussa, on hyvä huomioida, että painotetun opetuksen
infotilaisuudet alkavat tiistaina 8.1.2019. Painotetusta opetuksesta yläkouluissa on
oma oppaansa samoilla sivustoilla.
• Myös 2. -luokkalaisten on mahdollista hakea painotettuun opetukseen (matemaattisluonnontieteellinen tai musiikki). Painotettua opetusta esittelevä opas löytyy niin
ikään yllä olevan linkin kautta.
Kevään aikatauluja Taavinkylän koulussa:
• Kevätlukukausi maanantai 7.1. – lauantai 1.6.2019
• Hiihtoloma viikolla 8, maanantai 18.2. – sunnuntai 24.2.
• Lauantaina 30.3. klo 9.00 – 12.00 oppilailla on koulupäivä, jolloin vietetään
monialaisten opintojen päätöstä, vastaava vapaapäivä oli perjantaina 7.12.
• Pääsiäisloma, perjantai 19.4. – maanantai 22.4.
• Vappu-vapaa keskiviikkona 1.5.
• Helatorstai-vapaa torstaina 30.5.
• 4. – 6. -luokkalaisten vapaavalintaisten opintojen päivät ovat: tiistai 12.2., maanantai
4.3., torstai 11.4. ja keskiviikko 8.5.
Tammikuun aikana luokissa valitaan uudet edustajat oppilasraateihin (oppilasparlamentti,
ruokaraati ja ympäristöraati). Syksyn aikana koululla toimineet kerhot jatkavat toimintaansa
entiseen malliin. Lisätietoa kerhoista on koulun kotisivuilla. Mankkaan koululla käynnistyy
bänditoimintaan suuntautunut musiikkikoulu Grooven järjestämä kerho. Lisätietoa kerhosta
löytyy osoitteesta musiikkikoulugroove.fi.
Väliarvioinnit, jotka käydään arviointikeskusteluina, käynnistyvät suurimmassa osassa
luokkia. Keskustelut käydään hiihtolomaan mennessä. Luokkien opettajat ilmoittavat
tarkemmat luokkakohtaiset keskusteluajat. Ennen keskusteluja koteihin lähetetään
”Tervetuloa arviointikeskusteluun -kirje”, johon voitte täyttää omia havaintojanne ja
toiveitanne keskustelua varten. Kirje pyydetään palauttamaan opettajalle viikkoa ennen
keskustelua.
Syksyn aikana kertyneet löytötavarat on koottu säkkeihin ja ne ovat nähtävillä vielä tämän
viikon TN -luokassa.Tämän jälkeen ne toimitetaan kierrätykseen.
Mukavaa talven aikaa toivottaen
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