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Viikko 3 13.1.2020
Tällä viikolla ei ole liikuntavälitunteja, seuraavalla viikolla taas normaalisti keskiviikkona ja
torstaina.
Terveydenhoitaja tiedottaa:
Terveydenhoitaja ei ole paikalla to 16.1.2020 koulutuksen vuoksi. Muina päivinä
tavoitettavissa ilman ajanvarausta klo 10-11.
Aulalokeroihin on saatu numerointi. Jos olet varannut itsellesi oman pysyvän lokeropaikan,
käy katsomassa sen ovesta kirjain-numeroyhdistelmä ja ilmoita se Tiina
Kiviselle pikimmiten (Wilma-viestillä tai käy sanomassa)!

KAKKOSET JA YKKÖSET:
HAMKin bio-ja elintarviketekniikan opiskelijoiden ja Hämeenlinnan lukioiden yhteinen
laborointikurssi BIOHAMK toteutetaan jaksojen 4 ja 5 aikana seuraavasti:
1. osa: pe 20.3.2020- ti 24.3.2020
2. osa: ma 20.4.2020-ke 22.4.2020
Kurssi järjestetään Hamkin Visamäen kampuksella kyseisinä päivinä pääsääntöisesti klo
9-15 välisenä aikana (tarkemmat aikataulut saatte kurssilla). Kurssille osallistujan ei
tarvitse olla luonnontieteiden tai pitkän matematiikan opiskelija.
Lukiolaiset saavat osallistumisestaan (sis. oppimispäiväkirjan kirjoittamisen) yhden
lukiokurssin sekä erillistodistuksen. Kyseiset työt hyvitetään lukiolaiselle, mikäli hän menee
HAMKiin opiskelemaan bio-ja elintarviketekniikkaa.
Lisäinfoa Anna Saloselta. Sitovat ilmoittautumiset Anna Saloselle viimeistään pe
21.2.2020 (talvilomaviikkoon mennessä, siis!)
ABIT
Abien kaikille pakolliset jatko-opintohakuun liittyvät opoinfot :
Ti 14.1. klo 12.15 17H lk 224
Ti 14.1. klo 12.15 17I lk 231
Ti 14.1. klo 12.45 17J lk 231
Ti 14.1. klo 12.45 17K lk 224
Jos oman ryhmän aika ei käy, osallistu jompaankumpaan toiseen aikaan.
Muistutus: Kaikille abeille pakolliset rehtorin abi-infot ke 15.1. klo 12.45 - n. 13.30 ja
to 16.1. klo 12.45 - n. 13.30 A-rakennuksen liikuntasalissa. Osallistu jompaankumpaan
tilaisuuteen. Ohjelmassa paitsi kevään yo-kirjoitusasiaa, myös tärkeää infoa mm.
Penkkareista ja muista kevään tärkeistä päivämääristä. Mikäli et täysin
ylitsepääsemättömästä syystä voi osallistua kumpaankaan abi-infoon, niin sovi
poissaolostasi apulaisrehtori Tiina Kivisen kanssa.
Muistutus: Abeille tiedoksi, että abien vanhempainilta on to 16.1. klo 18. A-rakennuksen
ruokalan lasikabinetissa. Wilma-kutsu on lähetetty huoltajille, muistutteletteko kotiväkeä.
Kertokaa myös osaavina porukoillenne tuo paikka.
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Abeilla on ryhmänohjaajan tuokio ti 21.1. Äänestetään Juhot ja Allit!
OPO-PASSEJA
Ma 20.1.20 Päivölän kansanopisto (tarjolla
opetusta: Kauppatiede, Oikeustiede, Kuvataide, Arkkitehtuuri, Luonnontiede, Abikurssit,
Kesälukio lk 128
Ke 22.1. klo 12.45-13.15 Reetta Rajapuro, Bachelor of Law, TalTech, yliopisto-opiskelu
Tallinnassa lk 128
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