Rehtorin tiedote, marraskuu 2014

Tervehdys koteihin!

Lukuvuoden ensimmäinen neljännes on takana ja syysloman jälkeen koulun arkea eletään jälleen täydellä teholla. Jo
ennen syyslomaa aloitettiin luokkien 7-9 arviointikeskustelut oppilaan, huoltajien ja luokanohjaajan kesken.
Arviointikeskustelussa tarkastellaan syksyn koulunkäyntiä ja määritellään askelmerkkejä ja tavoitteita jatkolle.
Luokkien 1-5 arviointikeskustelut ovat käynnistymässä ja näillä luokka-asteilla keskustelu korvaa perinteisen
paperisen välitodistuksen. Arviointikeskustelussa tärkeimmät esille nousseet asiat, vahvuudet ja tavoitteet kirjataan
Wilman oppimissuunnitelmaan, jolloin niihin on helppo palata myöhemminkin.
Vanhempaintoimikunta kokoontui 3.11. ja asialistalla oli mm. Liikkuva koulu-hanke, jonka toteuttamiseen myös
vanhempaintoimikunta osallistuu. Viritteillä on erilaisia kilpailuja, joihin luokat voivat valintansa mukaan osallistua.
Yhteinen nimittäjä kaikille kisailuille on liikenneturvalliseen liikkumiseen kannustaminen. Vanhemmat muistuttavat,
että sekä koulumatkoilla että vapaa-ajalla pyöräilykypärän tulisi olla jokaisen pyöräilijän päässä ja syyspäivien
pimetessä heijastinliivien tai heijastimien käyttö on tarpeellista. Jos kaikki vanhemmat vaatisivat niiden käyttöä
lapsiltaan, putoaisi pohja nyt usein lasten suusta kuultavalta vasta-argumentilta ”ei kukaan muukaan käytä”.
Kulunutta kouluvuotta 2014 ovat henkilökunnan näkökulmasta värittäneet säästötalkoot, joihin kaupungin
henkilöstö velvoitettiin osallistumaan joko säästövapaan tai lomautuksen muodossa. Metsokankaan koulun osalta
tälle vuodelle määrättyjen henkilöstöön liittyvien säästöjen toteuttaminen alkaa olla loppusuoralla. Rehtorin
näkökulmasta voin ainoastaan kiittää henkilöstöä: koulun arki on aina poissaoloista huolimatta hoidettu talossa läsnä
olleiden aikuisten toimesta vastuullisesti ja hyvin. Selvää on, että joustoa on tarvittu paljon kaikilta, sekä aikuisilta
että lapsilta, koska lähes joka viikko on jossain päin taloa ollut henkilökuntavajausta. Toivottavasti myös teillä
vanhemmilla on ollut tuntuma, että lastenne koulutyöstä huolehditaan muutoksista huolimatta hyvin!
Tänä lukuvuonna emme järjestä koko koulun yhteistä joulujuhlaa. Perinteisen joulujuhlan järjestäminen vaatii
tarkkaa organisointia ja hyviä ja aikaa vieviä yhteisvalmisteluja, joiden toteuttaminen syksyn aikana olisi ollut
haasteellista. Joulujuhlan sijasta koululla pidetään joulun alla koulun sisäinen Talent-tapahtuma, jossa oppilaat voivat
esitellä omia kykyjään ja taitojaan ryhmissä, pareittain tai yksin. Käytävillä liikkuessani olen ilokseni huomannut, että
harjoittelut ovat selvästikin käynnissä: pienet ryhmät treenaavat innokkaasti erilaisia esityksiä. Talent-finaali on
joulukuussa ja siihen karsitaan mukaan pääsevät esitykset. Karsintoja järjestetään luokkapareittain ja soluittain ja
kaikki halukkaat pääsevät esittämään taitojaan ainakin rinnakkaisluokille.
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