
 

 

 

 

 

OULUN STEINERKOULU 

Kuukausitiedote

joulukuu 2017 
 

Juno 1. luokka 



 

Tervetuloa Oulun steinerkoulun joulujuhlaan 

tiistaina 19.12.2017 klo 18.00 

Joulujuhlimme viime vuoden tapaan Oulun  

kansainvälisen koulun tiloissa osoitteessa 

Kasarmintie 4. Koulun pihalla pysäköinti on 

sallittu vain kiinteistönomistajan luvalla, 

mutta runsaasti paikoitustilaa on lähellä 

olevien Tiedekeskus Tietomaan ja Oulun 

taidemuseon parkkipaikoilla sekä 

Autoheikin P-talossa, joka sijaitsee 

Heikinkatu 5:ssä. 

Juhlasalin ovet aukeavat klo 17.55. Tutun 

käytännön mukaan vieraat tulevat saliin 

oppilaiden jälkeen. Pyydämme huomioimaan, 

että joulujuhla on juhlan avaavan ekaluokan 

ensimmäinen ja lasten vanhempien 

istumapaikat ovat lyhtykulkueen reitin 

varrella. 

Toivottavaa on, että pienetkin lapsivieraat 

olisivat salissa hiljaa. Mikäli he eivät jaksa 

koko juhlaa, alakerrassa on tilaa 

juoksennella häiritsemättä esiintyjiä ja 

juhlavieraita. Juhla kestää noin tunnin. 

 

Kaikki ovat juhlaan lämpimästi tervetulleita! 
 

 



EURYTMIAA KIINNOSTUNEIILLE 

 

Alkuvuodesta olisi aikuisillakin mahdollisuus tutustua eurytmiaan pientä korvausta 

vastaan. Voisimme tavata koululla, viikosta 3 alkaen hiihtolomaan asti, vaikkapa 

maanantai-iltaisin klo 17.30. Jos kiinnostuit, ilmoittaudu minulle. Voit myös ehdottaa 

tapaamisille jotain muuta päivää tai kellonaikaa. 

 

Tervehtien eurytmisti Anne Haapaporras, anne.haapaporras@oulun-steinerkoulu.fi 

 

 

Peppiina 7. luokka 

mailto:anne.haapaporras@oulun-steinerkoulu.fi


TAPAHTUMAKALENTERI  

 

vk 51   ti 19.12. koulupäivä päättyy kaikilla klo 11.30  

             klo 18–19 koko koulun yhteinen kuusijuhla  

             Oulun kansainvälisellä koululla osoitteessa Kasarmintie 4 

         ke 20.12. aamupuuro & klo 10 ekumeeninen jouluhartaus  

             Pyhän Kolminaisuuden katedraalissa 

         to 21.12. joululoma alkaa 

vk 2 ma 8.1. kevätlukukausi alkaa 

        ke 10.1. EU-päivä: vieraana europarlamentaarikko Merja Kyllönen 

vk 6  12. luokan näytelmän esitykset 

vk 7 lukujärjestys vaihtuu 

         ma 12.2. yo: äidinkielen tekstitaito omalla koululla 

         to 15.2. penkkarit ja Wanhojen gaalailta 

         pe 16.2. Wanhojen tanssit 

vk 9 Elämää kaikissa väreissä -viikko & kansainvälisyysviikko 

         ke 28.2. Kalevalan päivä, Kalevala-kuvaelma 

vk 10 talviloma 

vk 11 ma 12.3. yo: äidinkielen essee omalla koululla 

         ke 14.3. yo: kemia omalla koululla 

         pe 16.3. yo: englannin kirjallinen Madetojan musiikkilukiolla  

vk 12         ma 19.3. yo: ruotsi Madetojalla 

         ke 21.3. yo: fysiikka omalla koululla 

         pe 23.3. yo: saksa Madetojalla  

         la 24.3. pääsiäismyyjäiset & eurytmiakatselmus 

vk 13 ma 26.3. yo: matematiikka omalla koululla 

vk 14 vk:t 14–16 12. luokan matka 

         ti 3.4. pääsiäispuutarha 

vk 15 lukujärjestys vaihtuu 

vk 17 8. luokan näytelmän esitykset 

vk 18 ma 30.4. Ulos oppimaan -päivä (oppilaiden ideoima) 

vk 19 Pyörällä kouluun –viikko 

vk 21 9. luokan maatalousharjoittelu 

vk 22 projektiviikko: 9. lk. kulttuuriperintö, 10. luokka TET, 11. luokka kivityöt 

la 2.6. klo 9 ylioppilasjuhla 

klo 10 kevätjuhla 



Koulun vuosikalentereita on vielä myytävänä, tule hakemaan 

koulun toimistolta mummeille ja kummeille joulupakettiin! 

Kalentereita myydään myös 

joulujuhlien yhteydessä. 

Myydyt kalenterit pyy-

dämme tilittämään viimeis-

tään 20.12. 2017 

Saaja: Oulun steinerkou-

lun kannatusyhdistys ry. 

Tilinumero:  

FI38 5740 8920 0097 57 

Viite: 20 11178 

Maksettava summa:  

myytyjen kalenterien määrä 

x 12 e 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Huilupörssi 
 

 Hei, haluatko myydä huilun? 

 1.- 3. -luokilla soitetaan puista pentatonista  huilua (~10–20 euroa kunnosta riippuen) 

 3.- 6. -luokilla soitetaan puista diatonista (~20 euroa, kunnosta riippuen) 

 

 Ota yhteyttä musiikinopettaja Tarja Eteläiseen tarja.etelainen@oulun-steinerkoulu.fi 

mailto:tarja.etelainen@oulun-steinerkoulu.fi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oulun steinerkoulun työ- ja loma-ajat 

lukuvuonna 2018–2019 
 

Syyslukukausi ma 13.8. – to 20.12.2018 
 

syysloma vk 43 

vapaa to 6.12. (itsenäisyyspäivä) 

joululoma pe 21.12. – su 6.1. 
 

Kevätlukukausi ma 7.1. – la 1.6.2019 
 

talviloma vk 10 

pääsiäinen pe 19.4. – ma 22.4. 

vapaa ke 1.5. (vapunpäivä) 

vapaa to 30.5. (helatorstai) 

Lisäksi tehdään kolme korvaavaa luokkakohtaista koulupäivää. 
 

 
 

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2018! 


