Viikkotiedote 24.2.2017

viikko 8

Täitä edelleen liikkeellä!
Nyt huolellisuutta täiden torjunnassa. Terveydenhoitaja alkaa tarkastaa oppilaita, jotta tilanne saadaan hallintaan. Kotona pitää tarkastaa myös aikuisten päät.

Kuukausijuhla pe 3.3. klo 12.45.
Kuukausijuhlassa esiintyvät parilliset luokat.

Homeopaatin vastaanotto koululla la 25.-su 26.2.
Homeopaatti Barbro Granholm tulee jälleen pitämään vastaanottoa koululle iltapäiväkerhon tiloihin.
Lisätietoja ja ajanvaraus 0407324604/Barbro

Talkoilujärjestelmän uudistus etenee!
Vihdoin ja viimein saamme jakoon lopulliset kyselyt, joilla ilmoittaudutaan koulun erilaisiin talkooryhmiin. Paperit lähtevät koteihin perinteisenä REPPUPOSTINA eli niin, että jokaisen perheen nuorin koululainen
kantaa vanhemmilleen nimetyt kyselylomakkeet. Useimpiin perheisiin lähtee siis tarkoituksella kaksi paperia.
Osa vanhemmista on jo vastannut kyselyyn esim. tulevan ensimmäisen luokan kouluunilmoittautumisen
yhteydessä, joten kaikille reppupostia ei edes lähde. Lappusen täyttämiseen menee pari minuuttia.
Kyselylomakkeet palautetaan ENNEN HIIHTOLOMAA, VIIMEISTÄÄN PE 3.3. nuorimman koulussa olevan
lapsen luokanopettajalle. Talkooryhmät järjestäytyvät mahdollisimman pian - seuratkaa sähköpostianne ja
viikkotiedotteita!
Työryhmän puolesta Hanna-ope

Luokkakohtaiset tiedotteet
IV Liikunnassa hiihtoa, pakkasraja -15 iltapäivällä koululla mitattuna. Vanhemmat: Jos oppilaalla
ei ole suksia, käykää varastossa sovittamassa sopivia ennen tuntia. T: Jemina

VIII–IX Edellisen viikon upeiden kelien hiihtolenkki laskettiin kahdeksi liikuntatunniksi, joten tällä viikolla ei
ole liikuntaa. T. Miia

Ruokalista
Steinerkoulun ruokalista löytyy täältä:
http://www.edulappi.fi/fi/Opiskelijalle/Ravintolat/Steinerkoulu
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Kaksi mielenkiintoista artikkelia:
Liisa Keltikangas-Järvinen: Pariisi ja muu nippelitieto 17.2.2017
http://www.laakarilehti.fi/maailmassa/kolumni/pariisi-ja-muu-nippelitieto/?public=ef83e6740a1a20c4b8ace23bc06b9dca

Etelä-Suomen Sanomat 16.2.2017 Päivitetty: 16.2.2017
Tutkija: Kirjojen määrä kotona selittää lapsen koulumenestystä enemmän kuin pihalla
olevien autojen määrä
Lukemiselle myönteinen kodin ilmapiiri on oleellinen tekijä lapsen lukukipinälle.
Tutkimusten mukaan koko perheen yhteinen lukuharrastus viitoittaa lapsen elämää tuntuvammin kuin vanhempien tulotaso, lasten ja nuorten kirjallisuuden tutkija ja tietokirjailija Päivi Heikkilä-Halttunen kertoo.
- Kirjojen määrä kotona selittää lapsen koulumenestystä enemmän kuin pihalla olevien autojen määrä.
Varhaislapsuus ennen koulun aloittamista on tärkeää aikaa lapsen kielelliselle kehitykselle.
Jo viidentoista minuutin päivittäinen lukeminen vie pitkälle.Tietokirjailija Päivi Heikkilä-Halttunen
- Kun lapsi kuuntelee ääneen luettua tarinaa, hän ikään kuin jumppaa aivojaan. Hän esimerkiksi yhdistelee
tarinan osasia mielessään, kuvittaa tarinan mieleisekseen ja pohtii tarinan eettisiä ratkaisuja, tutkija luettelee.
Ääneen lukeminen on luonteva ja vaivaton tapa olla vuorovaikutuksessa jo pienen vauvan kanssa, Päivi
Heikkilä-Halttunen toteaa.
- Yhteiset lukuhetket ovat kuin laittaisi päivittäin talletuksen korkeakorkoiselle tilille. Lorut, laulut ja katselukirjahetket edistävät lapsen äidinkielen omaksumista jo paljon ennen kuin lapsi itse tuottaa puhuttua kieltä.
Sadut, tarinat ja kuvakirjat opettavat lapselle tunne- ja elämäntaitoja. Keskittymistaito kasvaa, kun lapsi on
hiljaa ja kuuntelee ääneen lukemista.
- Aikuinen voi puolestaan tehdä havaintoja lapsen persoonallisuudesta luettujen tarinoiden äärellä. Kuinka
lapsi reagoi jännittävään tarinaan? Onko lapsi esteetikko, joka haltioituu kuvituksesta?
Kiireetöntä yhdessä olemista
Lukuhetken pitäisi olla kiireetöntä ja leppoisaa yhdessä olemista.
- Hyvä lukuvalo ja rauhallinen lukusoppi riittävät. Mitään erikoisvälineitä ei tarvita.
Rakkaan aikuisen ääni riittää sellaisenaan. Aikuisen ei tarvitse pinnistellä teatraalisesti yli omien rajojensa,
tutkija korostaa.
- Jo viidentoista minuutin päivittäinen lukeminen vie pitkälle. Leikki-ikäisen lapsen arkeen mahtuu monta lyhyttä luku- tai lorutteluhetkeä. Aina lukuhetkeä ei tarvitse säästää myöhäiseen iltaan, kun kaikki ovat jo liian
väsyneitä.
Lue lapselle runoja, loruja, kuvakirjoja...
Kun aikuinen valitsee ääneen luettavaa kirjaa, hänen kannattaa silmäillä teoksen kieltä ja kuvitusta.
- Arvioi, onko kieli luontevaa, rytmikästä ja korkeatasoista. Sopiiko se suuhun ja ääneen luettavaksi? Päivi
Heikkilä-Halttunen sanoo.
Lue lapselle runoja, loruja, kuvakirjoja, satuja, tarinoita, tietokirjoja ja pidempiä satu- ja lastenromaaneja luku
kerrallaan.
- Lapset ovat yksilöitä jo pienenä, ja heidän mieltymyksiään on aina hyvä kuunnella. Aikuisen tehtävä on tarjota lapsen ikävaiheeseen sopivaa laadukasta kirjallisuutta.
- Lapsen omia kirjasuosikkeja ei saa väheksyä, mutta välillä aikuinen voi tarjota myös uusia vaihtoehtoja rakkaiden kirjojen rinnalle. Vinkkejä saa kirjastosta.
Tutkimusten mukaan lapsi hyötyy ääneen lukemisesta 13-vuotiaaksi saakka.
- Ei ääneen lukemisesta ole haittaa tuon jälkeenkään, Päivi Heikkilä-Halttunen sanoo.
Vaikka lapselle luetaan paljon, hänestä ei välttämättä kasva ahkeraa lukijaa. Rakkaus kieleen ja sen vivahteisiin kuitenkin näkyy ja kuuluu henkilön elämässä monella tavalla, tutkija kertoo.

Rovaniemen Steinerkoulu
Viirinkankaantie 1, 96300 Rovaniemi

Toimisto 044 744 0795
Opettajat 045 875 2447

toimisto@rovaniemensteinerkoulu.fi
rehtori@rovaniemensteinerkoulu.fi

www.rovaniemensteinerkoulu.fi

- Lapsi, jolle on luettu paljon, osaa käyttää kieltä taitavasti, Hän osaa vakuuttaa vastapuolen puhumalla turvautumatta nyrkkeihin.
Aikuisten ja lasten arki on yhä kiireisempää. Lue lapselle! -oppaan kirjoittanut Heikkilä-Halttunen toivoo, että
aikaa yhdessä lukemiselle löytyy myös tulevaisuudessa.
- Aikuisten on ymmärrettävä, kuinka helposta ja huokeasta ajanvietteestä on kysymys.

Keneen ottaa yhteyttä?
Lapsen oma luokanopettaja:
– Kun lapsi sairastuu ja muut 1–3 päivän poissaolot
– Omaa luokkaa koskevat asiat
Aineenopettaja tai aineenopettajana toimiva muu luokanopettaja:
– Kyseisen aineen opetusta koskevat asiat
Opettajakunta (opettajakunnan puheenjohtaja Jemina Pietilä):
– Yli kolmen päivän poissaoloanomukset (voi toimittaa myös luokanopettajan kautta)
– Yleisesti kouluamme / koulunkäyntiä koskevat pedagogiset asiat
Johtokunta (johtokunnan puheenjohtaja Jari Soudunsaari / toimisto, Minna Aikio-Halminen):
– Koulua koskevat taloudelliset asiat (mm. varainhankinta, tilakysymykset, hankinnat, maksut…)
Yhdysvanhempien yhdysopettaja (Hanna Mikkola):
– Myyjäisten, tapahtumien, markkinoiden yms. käytännön järjestelyt
Opiskeluhuoltoryhmä (Lotta Hirvas, Pia Huistinoja ja Heidi Airaksinen):
– Esim. tuen tarpeeseen ja vaikeisiin tilanteisiin liittyvät asiat (luokanopettajan ohella)
–
p. 044 7276103
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Opettajakunnan vastuuhenkilöt lukuvuonna 2016–2017
Vuosirehtori Paula Säynäjäkangas
Varavuosirehtori Elina Ollanketo
Opettajakunnan puheenjohtaja Jemina Pietilä
Johtoryhmän sihteeri Pauli Seppälä
Oppilashuoltoryhmä Lotta Hirvas, Pia Huistinoja ja Heidi Airaksinen
Kiinteistö- ja turvallisuusvastaava Florian Rosner
Koulutarvikevaraston ylläpito ja tilaukset Maria Lankila
Yhdysopettaja (yhdysvanhemmat ja päiväkotien yhdyshenkilö) Hanna Mikkola

Lukuvuoden 2016–2017 työ- ja loma-ajat
Syyslukukausi 2016
pe 12.8. – to 22.12.2016
Kevätlukukausi 2017
ma 9.1. – la 3.6.2017
Tuleva viikonloppukoulupäivä
Avoimet ovet
la 28.1.2017
Juhlat ja lomat
Joulujuhla
Joululoma
Kuukausi- ja Kalevala-juhla
Hiihtoloma vko 10
Pääsiäisloma
Helaloma
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21.12. klo 18 Korundissa
23.12.2016 – 8.1.2017
3.3.2017 parilliset luokat
6. – 12.3.2016
14. – 17.4.2017 (pe–ma)
25. – 26.5.2017 (to–pe)
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LUKUVUOSI 2016 - 2017

Toimisto
Toimistosihteeri Minna Aikio-Halminen

p. 044 744 0795

toimisto@rovaniemensteinerkoulu.fi

rehtori@rovaniemensteinerkoulu.fi
p. 045 875 2447
(ei tekstiviestejä)
Vuosirehtori ja 5. luokan opettaja Paula Säynäjäkangas
p. 044 755 6239
Katja Laurila
p. 044 721 9164
Luokanopettajat 1. luokka
2. luokka
Siru Lahtinen
p. 044 735 8718
3. luokka
Hanna Mikkola
p. 044 741 3639
4. luokka
Heidi Airaksinen
p. 044 745 7627
6. luokka
Elina Ollanketo
p. 044 745 3642
7. luokka
Jemina Pietilä
p. 044 735 9788
8. luokka
Maria Lankila
p. 044 754 8697
9. luokka
Lotta Hirvas
p. 044 750 4635
Pia Huistinoja
p. 044 747 1486
Eurytmia
Florian Rosner
p. 044 739 8063
Saksa, englanti, puutyö
Pauli
Seppälä
p. 044 747 0839
Saksa, ruotsi, englanti
Miia Vapa
p. 044 557 6747
Matematiikka, fysiikka
Kadri Joamets, Rovala
Pianokerho
Laura Raudaskoski, Rovala
p. 0400 137 957
Huilukerho
Anneli Haarahiltunen
p. 040 722 4782
ILTAPÄIVÄKERHO
Trista Ramberg
Johanna Keiski, Enna Mäki ja
p. 040 327 8737 Lyyra
PÄIVÄKOTI LYYRA
Carita Seikkula
Mari Kenttälä ja Krista Kuusela
p. 044 741 3570 Vega
Nina Koivukangas, Tiina Malinen,
p. 040 001 7837 Aurelia
PÄIVÄKOTI AURELIA
Irja Illikainen
Johanna Mäntynen
- Tiistaisin vastaanotto
TERVEYDENHOITAJA
p. 040 168 4736
steinerkoululla
KOULUKURAATTORI
Ounasvaaran yläasteen tiloissa
- Koulukuraattoripalvelut
HAMMASHUOLTO
Poropolku 7
oppilashuoltoryhmän kautta
96400 Rovaniemi
- Hammashoitola kunkin
oppilaan lähihoitolassa
Opettajainhuone
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