Pöytäkirja
7.2.2011
TERVA-TOPPILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN VANTEEN KOKOUS
Paikka:

Terva-Toppilan Koulu/Merituulen yksikkö

Aika:

7.2.2011 klo 18.00-19.30

Läsnä:

Jaana Pirinen, Noora Hirvonen, Minna Salmi, Jaana Louhela, Heli Vepsäläinen, Anne
Huovinen, Merja Laukka, Mirja Heikkinen, Petri Salo, Jari Kestilä ja Tuula Kivirinta
1. Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin.
2. Vanne lahjoitti varoja uusien pingismailojen ja -pallojen hankintaan yläkoulun nuorille.
Valitettavasti uusia pingismailoja on jo rikottu ja pallot ovat kadonneet.
3. Keskusteltiin kouluruokailusta, mm. ruoka-annoksista ja ruuan laadusta sekä aterian hinnasta.
Koululle ruoka tulee Oulun Aterialta. Alakoulun opettajat olivat tehneet valituksen kahden
päivän ruoista.
4. Opettajat muistuttivat että aukinaiset pyörät kannattaa laittaa lukkoon, koska ne on liian
helppo varastaa.
5. Jarin terveiset kevään tapahtumista:
- Helmikuussa on sanomalehtiviikko, opiskelussa käytetään sanomalehtiä.
- 14.2. on koko koulun ystävänpäivänkonsertti juhlasalissa.
- Helmikuussa on teemapäivä, jolloin isot ja pienet oppilaat työskentelevät yhdessä eri teemojen
kanssa.
- 22.2. on vanhempainilta jossa käsitellään 7. luokkalaisten valinnaisainevalintoja.
- 1.3. on Jopo-vanhempainilta (Joustavan perusopetuksen ryhmä).
- 22.2. on hiihtopäivä Auranmajalle.
- 4.3. on iso lukutapahtuma ja lukutapahtumassa on samat työparit kuin teemapäivänä. Isot
oppilaat lukevat pienemmille.
- 23.3. on perinteinen talviliikuntapäivä. Halukkaat lähtevät laskettelemaan ja osa jää koululle,
jossa järjestetään koulun ympäristöön toiminnallisia rasteja.
- 29.3. on Seiskalle ilta, johon kutsutaan Koskelan ja Terva-Toppilan 6. luokkalaisten vanhemmat
- 21.-25.4. on vapaata koulusta (pääsiäisen aika)
- 29.4. on Kuorosota-tapahtuma, johon osallistuvat 1.-6. luokkalaiset.
- 5.5. uudet 1. luokalle tulevat oppilaat käyvät tutustumassa kouluun, sähköinen
ilmoittautuminen on päättynyt helmikuun alkupuolella.
- 9. -11.5. ovat TET-ssä 8. luokan oppilaat.
- 17.5. on tulevien 7. luokkalaisten vanhempainilta.
- 23.27.5. on Hietasaaren leirikeskus varattu koululaisten käyttöön.
- 25.5. on ysien juhla.
- Viimeisellä kouluviikolla on retkipäiviä sekä siivousta ja 4.6. on kevätjuhla.
6. Päätettiin tehdä perinteinen Vanne-lehti. Juttuja sekä kuvia voi lähettää opettaja Virpi
Takkiselle. Mainosmyynnit ja materiaalit pitäisi lähettää viimeistään 15.4. Virpille. Mainoksen
hinnat päätettiin pitää samoina kuin viime vuonna. Jari laittaa ilmoitusmyyntisopimuksen
sähköisesti, sopimuksesta käy ilmi hinnat.
7. Seuraava kokous on 14.3. klo 18.00.
Tuula Kivirinta
sihteeri

