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Arvoisat huoltajat!
Marraskuu on alussa ja joulu lähestyy hurjaa vauhtia. Meillä on paljon tapahtumia
ennen joulutodistusten jakoa.
- 7.11. avataan Suomi-talon PopUp-tilassa taitovalinnaisen valokuvakurssin
taidenäyttely. Aloitamme siellä klo 9.15. Näyttelytila on avoinna arkisin 10-18
ja näyttelyyn voi tutustua 24.11. asti.
- 10.11. koululla on perinteinen isänpäivä-konsertti. Juhla alkaa kahvituksella
klo 8.30. Konsertti alkaa salissa klo 9 ja kestää noin tunnin.
- Viikolla 46 koululla on käytössä 3D-tulostin, jolla oppilaat saavat tulostaa
ennalta suunniteltuja töitä.
- Viikolla 47. laitamme pikkujoulujen arpalistat jakoon.
- Konsulaatti yrittää järjestää meille suomalaisen elokuvan viikolla
päivänäytöksen lastenelokuvaan. Alustavasti suunniteltu 27.11.
- 29.11. yläkoululaisilla on tehdasvierailu iltapäivällä klo 11 alkaen.
- 2. 12 koulu järjestää perinteisen suomalaisen pikkujoulun Sokos Hotelli
Olympia Gardenissa. Illalliskortit ovat myynnissä 4000ruplan hintaan.
Henkilöstö on valmistellut esityksiä.
- 6.12. juhlimme Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä ensin jumalanpalveluksella
ja sitten juhlaruokailulla koulussa. Jumalanpalvelus ja samalla koulupäivä
alkaa klo 10. Kirkkoväelle on kahvitus kryptassa, Konsulaatin tarjoamana.
Oppilaat tulevat jumalanpalveluksen jälkeen koululle ja juhlaruokailu syödään
kahdessa vuorossa, pienet ensin. Ruuan jälkeen on yhteistä ohjelmaa ja koulu
päättyy klo 13.
- 13.12. on vuorossa perinteinen Lucia-kulkua. Tällä kertaa esitämme sen 9.30
Suomi-talolla, jonne sitä voi tulla halutessaan katsomaan. Kulkueessa ovat 38. luokan tytöt. Suomi-talolta kulkue siirtyy ensin Ruotsin ja sieltä Suomen
konsulaattiin.
- 20.12. vietämme konsulaatilla joulujuhlaa. Oppilaat tulevat suoraan sinne klo
16, jolloin pidämme kenraaliharjoitukset. Juhla alkaa klo 18.
- 22.12. jaamme todistukset koululla alkaen klo 9.
Tänä vuonna emme painata kalentereita. Edellisvuotisia on vielä runsaasti kaapissa.
Sen sijaan yläkoululaiset ideoivat Suomi-piparkakun, josta on prototyyppi tekeillä.
Sen valmistuttua tulevat kuvat koulun sivuille, pipareita saa tilata sitten koululta.

Painatamme myös oppilaidemme piirtämiä ja maalaamia kortteja, jotka tulevat
myyntiin ennen joulua.
Olemme valmistelemassa koulun omaa lakritsipakettia, jonne tulee 500 grammaa
aitoa Kouvolan lakritsia. Tätä tulemme myymään 500 ruplaa/ laatikko. Otamme
tästäkin mieluusti ennakkotilauksia, jotta osaamme tilata riittävästi. Hyvä tuote
joulupukin konttiin. Oppilaat osaavat kertoa paketista.
Myös koulun logolla varustettuja pipoja, mukeja, huppareita ja kasseja on tulossa
näytille, jos haluatte tilata niitä itsellenne tai lahjaksi.

Pyydän teitä vielä muistamaan pikkujoulujen arpajaispalkinnot. Arpajaisista
kertyneet tulot ovat olleet merkittävät luokkaretken rahoittamisessa. Voitot voi
toimittaa koululle milloin vain tai vasta juhlapaikalle. Ilmoitattehan siinä
tapauksessa, millaiset voitot sinne tuotte. Lahjoittajien logot / nimet näkyvät koulun
kotisivuilla, juhlien käsiohjelmissa ja ne mainitaan myös arvonnan yhteydessä.
Syksy on mennyt nopeasti ja mukavasti! Upea koristelu ruokalassa lokakuun
viimeisenä päivänä piristi meitä koulutyön väsyttämiä. Olgalle siitä iso kiitos!
Muistattehan ottaa yhteyttä kouluun aina kun teillä on kysyttävää.
Päivi ja koko koulun väki

