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Ensi vuoden kurssivalinnat tehdään tämän viikon aikana Wilmassa. Kurssitarjotin avautuu
oman koulumme opiskelijoille ma 13.5. klo 16.00 ja valintoja voi tehdä perjantaihin 17.5. klo 23.59
asti. Kaurialan lukion kurssitarjotin on avoinna meidän opiskelijoillemme torstain ja perjantain. Jos
jokin on jäänyt epäselväksi, kurssitarjotin ja ohjeistus valintojen tekemiseen löytyvät koulun
kotisivuilta Opiskelijalle-välilehdeltä. Voit kysyä neuvoa myös opoilta, ryhmänohjaajaltasi tai
aineenopettajilta.
Kakkosen oporyhmien yo-ilmoittautumisinfot:
to 16.5.
17F klo 12.15 Anne lk 309
17G klo 12.15 Tiina lk 301
17H klo 12.45 Tiina lk 301
17I klo 12.45 Anne lk 309
pe 17.5.
17J klo 12.45 Anne lk 309
17K klo 12.45 Tiina lk 301
Nelivuotiset voi tulla oman opon ryhmään haluamanaan aikana.
Opopassitilaisuus:
Entinen lyseolainen Minttu Lemola kertoo työstään Itävallan Alpeilla alppioppaana ja
kohdepäällikkönä STS Alppimatkoilla ma 20.5. klo 12.35-13.15 luokassa 128.
Viime viikon yhteinen teema kaikilla kursseilla oli kestävä kehitys. Mitä ajatuksia teeman käsittely
herätti yleisesti ja omassa toiminnassasi? Miten koulu voisi paremmin tuoda teemaa esiin
opetuksessa ja koulun arjessa? Pohditaan näitä kysymyksiä pienryhmissä, kootaan ja kirjataan
ylös ajatuksia koko ryhmältä.

Matikkapajassa saat matalan kynnyksen tukiopetusta matematiikassa. Koeviikkoa
edeltäviä matikkapajoja järjestetään vielä to 16.5. ja ma 20.5 klo 12.45-13.15 luokassa G234. Ota
tullessasi mukaan oppikirja ja MAOL. Laskemaan saa tulla, vaikka sinulla ei olisikaan erityisiä
kysymyksiä.
Kuviksen tämän lukuvuoden noutamattomat työt tulee hakea kuvisluokasta ennen päättöviikon
alkua. Luokassa tehdään muutostöitä ja kaikki noutamattomat työt joudutaan hävittämään remontin
alta. Luokassa on kaappi, jonka ovessa lukee “vanhat kansiot”, sieltä löytyy.
Lukuvuoden viimeinen päättöviikko alkaa ke 22.5. ja päättyy ke 29.5. Hoidathan siihen
mennessä kaikki kursseilla vaadittavat tehtävät, K-merkinnät ja selvität poissaolosi. Jos olet 5.
jakson koeviikolla poissa kokeesta, uusintapäivä on vasta elokuussa.

puh. 050 5090 757
Toimisto

info@kktavastia.fi
etunimi.sukunimi@kktavastia.fi
www.kktavastia.fi

Hattelmalantie 6
13100 Hämeenlinna
Y-tunnus: 0205303-4

14.5.2019

Linkki opiskelijakunnan hallituksen kokousten pöytäkirjoihin Opiskelijakunnnan
kokouspöytäkirjat

Enää viikko tiukkaa opiskelua, päälle näytöt päättöviikolla ja sitten... 😊
Iloa, energiaa, aurinkoa opiskeluun ja opettamiseen!
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