HYVÄT VANHEMMAT!
Hyvää alkavaa lukuvuotta. Muutama asia tässä vaiheessa tiedoksenne:
- Koulua on keskiviikkona 16.8. lukujärjestyksen mukaisesti klo 13 asti. Iltapäiväkerho toimii
normaalisti klo 16 asti. Huomioittehan, että iltapäiväkerhon ohjaajan työaika loppuu silloin ja
vartijat eivät ole vastuussa oppilaista, mutta toki avaavat ovea huoltajille aina klo 16.30 asti.
Torstaista alkaen koulua lukujärjestyksen mukaan.
- Kerhot alkavat viikolla 36, eli 4.9. alkavalla viikolla. Kerhotiedote tulee mahdollisimman pian,
kunhan kerhonohjaajat on saatu selville ja ajankohdat sovittua.
- Taidevalinnaisten ensimmäiset kurssit ovat alkamassa ensi viikolla 22.8. Kurssivalinnat tulevat
jakoon keskiviikkona ja palautetaan perjantaina 18.8. (luokat 1-7)
- Vanhempainilta pidetään koululla 28.8. klo 18. Illassa käsitellään uusia käytäntöjä esim. Office
365 mahdollistamaa arviointiperusteiden läpikäymistä ja niiden tarkastelumahdollisuuden
antaminen myös huoltajille.
- Haluamme muistuttaa myös sisäkenkien tarpeellisuudesta etenkin kun kurakelit alkavat.
- Kännykkää ei saa edelleenkään käyttää muutoin kuin opettajan luvalla opetuksellisiin
tarkoituksiin. Ennen aamupäiväkerhon alkua (ennen 8.30) oppilaat voivat käyttää puhelimia
kuulokkeilla tai äänettömästi.
- Muistattehan, että koulu on vastuussa oppilaista koulupäivän aikana eli oppilaat eivät saa poistua
koulupäivän aikana ja palata takaisin esim. iltapäiväkerhoon edes huoltajien luvalla.
- Otamme käyttöön kuukausitiedotteen, johon merkitsemme koenumerot, tuntiaktiivisuuden,
poissaolot ja myöhästymiset ja oppilas arvioi omaa työskentelyään. Huoltajien palautteelle on oma
tila. Näin varmistamme tiedonkulun kodin ja koulun välillä.
- Muistattehan tiedottaa aina oppilaan poissaoloista mahdollisimman pian.
- Leirikoulu Kelttossa on 30.8.-1.9. tämä koskee luokkia 3-9.
- Yhteistoimintapäivä Udelnaya-puistossa on 16.9 suunnistuksen merkeissä. Muistattehan, että se
on koulupäivä.
- Tiedotteet julkaistaan myös koulun uusilla kotisivuilla www.piesko.fi
- Opettajat luokittain:
Esiopetus ja 1. luokka Hannaleena Granat, +79315958988, hannaleena.granat@piesko.fi
3.- 4. luokka Kati Kokkonen, +79315302889, kati.kokkonen@piesko.fi
5.-6. luokka Tarmo Thorstöm, +79315855821, tarmo.thorstrom@piesko.fi
Yläkoulu Päivi Hyyrynen, +79219673548 paivi.hyyrynen@piesko.fi tai koulupietari@gmail.com
Kieltenopettaja Katja Kinnunen +79650420538, katja.kinnunen@piesko.fi

Kanslia ja kirjasto Esteri Parkkinen, +79310011373, psksihteeri@mail.ru ja
esteri.parkkinen@piesko.fi
Koulunkäyntiavustaja ja venäjä äidinkielenä –opettaja Irina Levchenkova +79110932705
irina.levchenkova@piesko.fi
Ystävällisin terveisin!
Muistutan vielä, että rehtorin kalusteista on vielä myymättä ruokapöytä, makuuhuoneen kalusto
(kaunis valkoinen parisänky, yöpöydät ja kampauspöytä, kaksi patjaa) sekä puinen kerrossänky.
Kalusteet on saatava pois tämän kuun loppuun mennessä.
Päivi Hyyrynen ja koko koulun väki

