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Viikko 43 22.10.
Uusinnat tällä viikolla: ke 23.10. Klo 14.45-17.45 vieraat kielet ja äidinkieli ja to 24.10. klo 14.4516.45 matematiikka ja reaali. Valmistaudu huolella ja ole ajoissa paikalla. G-rakennuksen
uusintaluokat ilmoitetaan uusintojen alkaessa.
OPKH valitsee tällä viikolla torstaina uuden puheenjohtajan. Tulossa keskiviikkona vaalitentti ja
torstaina äänestys. Opettajat ja OPKH kertovat aikataulusta tarkemmin lähempänä ajankohtaa.
Tarvitsetko lukollista lokeroa? Meillä on koulussa kahdenlaisia lukollisia lokeroita: avaimella
lukittavia ja koodilla lukittavia. Avaimella lukittavan lokeron avaimen voi saada apulaisrehtorilta.
Sellainen voi olla nimettynä sinulle koko lukioaikasi. Ala-aulan koodattuja lokeroja voi käyttää myös
satunnaisesti (esim ruokatunnin ajan tai koulupäivän) ja silloin säilytät tavarasi turvassa. Niihin
koodataan oma tunnusluku, jolla lokero sulkeutuu ja aukeaa. Lue käyttöohje lokeron sisäovesta
huolellisesti ja ennen kuin kosket lukkovääntimeen. Jos tarvitset apua, tule pyytämään sitä
apulaisrehtorilta. Ohjeet pyörivät nyt myös info-tv:ssä. Koodatun lokeron saa myös pitkäaikaiseen
käyttöön, tule sopimaan siitä kanssani.
Koodilokerot lukkiutuvat helposti vahingossa ja silloin käyn avaamassa niitä avaimella. Jos suljet
lokeron, unohdat koodin tai se lukkiutuu sinulta vahingossa, tule pyytämään apua kansliastani. Älä
jätä tyhjää lokeroa lukkoon huviksesi, koska silloin kukaan ei voi niitä käyttää. Jos havaitset
lokeroissa rikkoutumista tai muuta ongelmaa tai esim. niiden väärinkäyttöä, tule kertomaan siitäkin
minulle. Paloturvallisuussyistä reppuja ei saa jättää lojumaan esim käytäville eikä reput ole
myöskään valvonnan alla. Terv. Tiina K
Käytävälle ovat ilmestyneet kaverimme Alli ja Juho. Alli ja Juho ovat reiluja kavereita ja haluavat
päästä osaksi meidän kouluarkea. Ryhmyrisi kertoo Allista ja Juhosta vähän enemmän. Alli ja Juho
haluavat myös pukeutua koulun teemapäiviin, juhliin ja vaikkapa kalenterijuhlaan( kuten
itsenäisyyspäivä, pääsiäinen,vappu jne..), mutta tarvitsevat siinä teidän apua. Miettikää, milloin ja
millä ”kokoonpanolla” (ryhmä, kaverukset, OPKH, abit, Wanhat jne) haluatte pukea Allin ja Juhon
ja tulkaa varaamaan teema tai juhlapäivä apulaisreksiltä. Tällä viikolla odotamme, että Abit
pukisivat heidät 69-päivään!
“Liikututtaako välituntisin? Keskiviikkoisin ja torstaisin ruokavälitunneilla (n. klo 12.35-13.05) on
koulun liikuntasali A-rakennuksessa käytössä pelailua varten. Tule heittelemään korista, ottamaan
erä sulkkista tai vaikkapa neppailemaan säbää hyvässä hengessä! Syksyn aikana tulossa myös
uusia välineitä käyttöön, mm. Spikeball ja ilmakiekkopöytä. Koulun liikuntatuutorit ohjaavat ja
opastavat paikalla välineiden kanssa, et tarvitse omia välineitä mukaan. Jätä siis puhelin repun
pohjalle ja tule viettämään välituntia rennon kisailun ja pelailun merkeissä!”
Ykkösten vanhempainilta on tulossa ma 28.10. klo 18.00. Kotona voi kertoa, että olette
valmistelleet opojen kanssa sinne kaikkea mukavaa. Toivottavasti monet vanhemmat pääsevät
osallistumaan. Muistuttakaa heitä ilmoittautumaan. Ilmoittautuminen rehtorin lvanhemmille
lähettämässä Wilma-viestissä.
LISÄÄ LAULAJIA KUOROON! Lauletaan yhdessä keskiviikkoisin musiikkiluokassa klo 12.4513.15 HUOMIOI SIIS UUSI AIKA! Tule laulamaan ja harjoittamaan ääntäsi. Et tarvitse aikaisempaa
kokemusta kuorosta, vain into laulamiseen riittää. 2. jaksossa jouluisia lauluja. Lisätietoja
musiikinopettajalta. Voit kysyä trakemmin Wilma-viestillä, jos et tavoita häntä koulussa.
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Tähän mennessä sovittuja opopasseja :
Ti 22.10. Klo 12.45- 13.30 lk 233 Essi Holmberg luokanopettaja, OKL ja Riikka Lindholm
psykologia UEF lähettiläät Itä-Suomen yliopistosta
Ke 23.10. Klo 12.45-13.15 Erkka Tuomisto kv-valmiusjoukot (rauhanturvaaminen) ja
valmiusyksikkö (nopean toiminnan joukot) Porin pr Säkylä
Pe 1.11. klo 12.45-13.15 Aalto yliopisto Tuotantotalous
Ma 4.11. klo 12.45-13.15 Opiskelu ulkomailla chat Eximia
Ti 5.11. klo 12.45-13.15 EF kielimatkat ja muut kansainvälistymisen mahdollisuudet
Ma 11.11. Klo 12.45-13.15 Juho Regina hammaslääketiede ja Akseli Laaksi yleislääketiede Turun
yliopisto
Ti 26.11. Klo 12.45-13.15 Studentum Road Show + ständi aamupäivällä ala-aulassa

Hyvää kouluviikkoa kaikille!
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