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Viikko 46 (ROT 13.11)

“Lyseossa välitetään ja otetaan jokainen huomioon.” Tämän kaikki haluavat allekirjoittaa, eikö
vain? Tämä ei kuitenkaan nyt näytä arjessa täysin toteutuvan. Meillä on käytössä ruokailua
koskeva aikataulutus, jonka mukaan abit ja kakkoset pääsevät syömään klo 12.20 ja ykköset
klo 12.35. Aikataulu on laadittu, koska kaikki eivät mahdu yhtä aikaa ruokalaan. Ole hyvä
ja noudata aikataulua! Ota mukaasi hedelmä tai joku muu välipala, niin jaksat odottaa vuoroasi.
Kaikki saavat ilmaisen, ravitsevan kouluaterian. Ollaan siitä kiitollisia ja kunnioitetaan yhteiseksi
hyväksi laadittuja sääntöjä.
Hanki ajoissa kolmannen jakson oppikirjat ja muu oppimateriaali niin, että kaikki tarvittava on
käytössäsi heti kunkin kurssin ensimmäisellä oppitunnilla.
Mahdolliset kurssimuutokset tulee tehdä opon ohjauksessa ennen päättöviikkoa.
Ykköset ja kakkoset:
Abittitikut tulee JÄLLEEN päivittää. Tiialta on tullut ohjeviesti Wilmassa maanantaina siitä,
kuinka päivitys tapahtuu.
Tikut on ehdottomasti päivitettävä ennen päättöviikkoa, jotta ne toimivat abittikokeissa.
Koulun tikut on varattu abien käyttöön päättöviikolla, joten on jokaisen ykkösen ja kakkosen omalla
vastuulla, että oma abittitikku toimii ja kokeiden teko päättöviikolla onnistuu. Samalla tavoin
huolehtikaa, että tulette kokeisiin kone ladattuna ja laturi mukana. Huolehtikaa mukaanne myös
muut tarvitsemanne varusteet, esimerkiksi hiiri, jos sellaista tarvitsette. Koululta ei saa varakoneita
tai -hiiriä.
Terveydenhoitaja / kuraattori / psykologi tiedottaa:
Influenssarokotusviikon takia maanantaina 12.11 avoin vastaanotto Tavastian terveydenhoitajalla klo
10.00-11.00.
Terveydenhoitaja poissa ti 13.11, ei avointa vastaanottoa.
Ke 14.11 normaalisti
To 15.11 terveydenhoitaja poissa, ei avointa vastaanottoa.
Pe 16.11 avoin vastaanotto Tavastian terveydenhoitajalla klo 10.00-11.00.
Opopassitilaisuuksia
14.11.klo 12.45-13.15 lk 128 Itä-Suomen yliopisto, biologian ja maantieteen opettaja, Taneli Kantola
3.12. Studentum Road Show Ständi klo 9.25 –13.15 2. kerroksessa, Infotilaisuus klo 12.45 – 13.15
4.12. klo 12.45 - 13.15 Henna Sillanpää OKL, Kia Honkanen, terveystieteet Kuopion kampus ItäSuomen yliopisto, ehkä myös ständi klo 12.20 - 12.45
10.12. Chat info Eximia, opiskelu ulkomailla
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Palautetta liikuntapäivästä. Kiitos osallistumisesta liikuntapäivään. Nyt
tarvitsemme palautetta sinulta! Olet saanut Wilmaan viestin, josta löytyy linkki palautekyselyyn.
Kyselyn täyttämiseen menee muutama minuutti. Jos ehditte täyttämään palautekyselyn
ryhmänohjauksessa niin olisimme hyvin kiitollisia.

Tsemppiä ja energiaa jakson loppuun!
Energiaa ja menestystä päättöviikolle!
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