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Viikko 45 (ROT 6.11)
Terveydenhoitaja/kuraattori/ psykologi tiedottaa:
To 8.11. Terveydenhoitaja poissa koko päivän. Ei avointa vastaanottoa.

To 8.11 Liikuntapäivä. Jos et ole vielä ilmoittautunut liikuntapäivään, niin tule huomenna
keskiviikkona klo 13.00 opehuoneen eteen 2. kerroksen käytävälle tekemään
ilmoittautumisen. Kimmo päivystää listojen kanssa käytävällä.
• Tarkista ilmoitustaululta oman lajisi osoite ja mahdollinen maksu.
• Ota liikuntapäivään mukaan tasaraha.
• Ole ajoissa paikalla.
• Tehdään tästä yhdessä mukava päivä niin ole helppo valmennettava ja mukava kaveri
muille liikkujille!

Lyseo on välittävä oppilaitos. Tiedäthän, että tuoksut voivat aiheuttaa hengitysvaikeuksia. On
monia, jotka ovat herkistyneitä tuoksuille. Otetaan toiset huomioon eikä käytetä voimakkaita
hajusteita! Yhtä tärkeää on huolehtia hygieniasta.
Vielä on jäljellä lokerikkoja. Jos haluat sellaisen käyttöösi, ota yhteyttä apulaisrehtoriin.
Matikkapaja järjestetään poikkeuksellisesti keskiviikkona 7.11. ja taas maanantaina 12.11. Klo
12.45-13.15 luokassa G234. Tule laskemaan ja kyselemään, paikalla on opettaja neuvomassa
läksyissä, kokeeseen kertaamisessa ja laskinohjelmien käytössä. TERVETULOA!
Opopassit
12.11. Klo 12.45-13.15 lk 128 Tamk, sairaanhoitaja Peppi Perttunen
14.11.klo 12.45-13.15 lk 128 Itä-Suomen yliopisto biologian ja maantieteen opettaja Taneli
Kantola
Vastuullisuudesta
Monenlaista virusta on liikkeellä ja myös opettajiin tauti saattaa tarttua. Lisäksi opettajilla
on toisinaan koulutuksia ja muita ennalta sovittuja poissaoloja. Sijaisia otamme tilanteen mukaan
ja saadessamme, mutta näissä tilanteissa, joissa opettaja – joskus päivän mittaan useammilta
oppitunneilta – on poissa, sekä sijaisopettajan huolehtiessa opetuksesta,
korostuu opiskelijan oma vastuu opintojen etenemisestä ovat tehtävät sitten oppitunnilla tai
paikasta riippumatta itsenäisesti tehtäviä. Nōn scholae, sed vītae discimus 😊.
Keskustellaan omasta koulusta ja sen markkinoinnista. Jokainen on hakenut tänne
opiskelemaan ja päässyt sisään. Omasta opiskelupaikasta voi ja saa olla ylpeä. Jokainen
lyseolainen, niin opiskelija, opettaja kuin muukin henkilökunta on oman koulunsa ja työpaikkansa
edustaja ja samalla markkinoija. Puskaradio, viidakkorumpu on usein tehokkain
markkinointikanava. Välitetään siis kaikki Lyseon positiivista henkeä ja tuodaan omia
vahvuuksiamme esille, kun Lyseo nousee puheenaiheeksi ja pidetään Lyseon lippu korkealla. ->
Kirjataan pienissä ryhmissä lapulle jatkoja Parasta Lyseossa ….
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Abit ja kevään 2019 yo-kirjoituksiin osallistujat:
Kaikille kevään yo-kokeisiin osallistuville pakollinen yo-ilmoittautumisasioihin keskittyvä
abi-info. Osallistu joko keskiviikkona 7.11. tai 9.11 klo 12.45-13.15 A-rakennuksen salissa. Jos
täysin ylitsepääsemättömästä syystä et voi osallistua kumpaakaan, niin ole yhteydessä Pietaan
ennen abi-infoa.
Opo1-kurssin pakolliset alaryhmät on nyt muodostettu ja aikataulu on ilmoitettu Wilmassa.
Jokaisen abin tulee valita yksi alaryhmä. Kysy opoltasi, jos et muista ryhmääsi.
Lue Studia-messuinfo Wilmasta. Opot keräävät bussi- ja pääsylippumaksut 5.-7.11. Varaa
maksuun mielellään tasaraha. Bussimaksu 5€ kaikilta, SLL:n kortilla sisäänpääsy ilmainen, mutta
kortissasi on oltava tämän lukuvuoden leima. Liput ennakkoon 7.11. mennessä 8 euroa, ovelta
10€.

Iloa ja energiaa duuniin!
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