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Simonkallion koulun
joulukonsertti
koulun salissa
ke 4.12. klo 18.30
Tervetuloa!
Joulujuhlat:
1. lk ke 18.12. klo 9
2. lk ke 18.12. klo 18
3. lk ti 17.12. klo 9
4. lk ti 17.12. klo 18
5. lk to 19.12. klo 9
6. lk to 19.12. klo 18

5M-luokan oppilaat haastattelivat uusia opettajia:
Suvin haastattelu
- Miltä tuntuu olla täällä koulussa?
- No tosi kivalta! Täällä on minusta kiva ilmapiiri, mukavat oppilaat ja urheilullinen ilmapiiri.
- Miltä täällä tuntuu opettaa?
- Tosi kivalta on tuntunut opettaa.
- Onko täällä sinun mielestä kivoja kollegoita?
- On. Uutena opettajana koen, että minun on ollut helppo lähestyä minun kollegoita, jos mulla on
ollut joku ongelma.

Simon haastattelu
- Miltä tuntuu olla täällä koulussa opettajana?
- Ihan jees, mä oon tykänny käydä koulussa opettajana.
- Millaista täällä on opettaa?
- Aika ihanaa, koska mä oon ollut 32 vuotta töissä koulussa ja mä oon aloittanut ykkösluokkalaisten
kanssa ja nyt mä oon taas ykkös- ja kakkosluokkalaisten kanssa.
- Onko täällä kivoja kollegoita?
- No on ne yleensä kyllä kaikki maikat ihan jees, mut lapset on vielä kivempii.
- Millanen sun luokka on onko tää kiva luokka?
- Ihan super kiva!

Lettivälitunti
6H-luokkalaiset tytöt pitivät lettivälitunnin 11.–13.11. Lettivälitunnilla tehtiin monia erilaisia
lettejä. Myös pojille tehtiin lettejä. Ensimmäisenä päivänä ei tullut niin paljon porukkaa, mutta
toisena ja kolmantena päivänä tuli tosi paljon. Me ei toisena päivänä valitettavasti keritty tehdä
kaikille lettejä. Lettivälitunti oli aika suosittu ja se oli meidän mielestä tosi kiva idea. Me tykättiin
tehdä lettejä muille ja niistä tuli meidän mielestä tosi hienoja. Koulu maksoi kaikki tarvikkeet ja
koska niitä jäi yli, me voitaisiin pitää lettivälitunti uudestaankin jos on halukkaita tulijoita.

Seuraavan lukuvuoden työaika:
Lukuvuonna 2020 — 2021 suomenkielisen perusopetuksen kouluissa noudatetaan
seuraavaa työaikaa:
syyslukukausi to 13.8. — ti 22.12.2020
syysloma ma 12.10. — pe 16.10.2020 (viikko 42)
joululoma ke 23.12.2020 — ke 6.1.2021
kevätlukukausi to 7.1. — la 5.6.2021
talviloma ma 22.2. — pe 26.2.2021 (viikko 8)
Syyslukukaudella on 89 ja kevätlukukaudella 100 työpäivää, yhteensä 189.

