OULUN STEINERKOULU
kuukausitiedote
maaliskuu 2017

Rentouttavaa hiihtolomaa!

TAPAHTUMAKALENTERI
vk 10

talviloma

ti 14.3.

laskettelu- ja ulkoilupäivä

la 8.4.

pääsiäismyyjäiset

vk 15

V luokan näytelmän esitykset

pe 14.4. – ma 17.4.

pääsiäinen

ti 18.4.

pääsiäispuutarha luokille 1–3

vk 17

uintiviikko luokille 1–6

to 27.4.

kansainvälisenä veteraanipäivänä vanhainkotivierailuja

pe 28.4.

vappukarnevaali

ma 1.5.

vapunpäivä, vapaa

to 25.5.

helatorstai, vapaa (huom. pe 26.5. on työpäivä)

pe 26.5.

VIII luokka leirikouluun Gotlantiin

ma 29.5. – ke 31.5.

10. luokan TET (työelämään tutustuminen)

la 3.6.

ylioppilasjuhla ja todistusten jako

Abit
lähtee…….

…….vanhat jää

KANSLIAPOSTIA
Hallituksen ja kanslian
kuulumisia
Kannatusyhdistyksen sääntömääräinen
kevätkokous järjestetään 30.maaliskuuta, jolloin
hyväksytään vuoden 2016 tilinpäätös ja
myönnetään hallitukselle vastuuvapaus.
Vuosikokouskutsu on toisaalla tässä tiedotteessa.
Tervetuloa kokoukseen!
Kannatusyhdistyksen jäsenmaksu
vuodelle 2017 on 20 €/jäsen. Vain yhdistyksen
jäsenellä on oikeus äänestää vuosikokouksessa.
Jäsenmaksuun sisältyy myös Steinerkasvatuslehti.
Jäsenmaksulomake kolahtaa postiisi aivan näinä
päivinä.
Harjoittelijoita
Koulumme on varsin haluttu harjoittelupaikka ja
luokissa onkin usein uusia aikuisia lyhempiä tai
pidempiä aikoja harjoittelemassa. Snellmankorkeakoulusta meillä oli harjoittelemassa Joonas

Hillamo, tällä hetkellä harjoittelussa ovat Emmi
Anttila ja Lilja Kokko. Aira Korpi on ollut luokkaavustajaharjoittelijana alkuvuoden ajan..
Ensi syksy
Ensi vuoden ensimmäiselle luokalle tulevien
oppilaiden haastattelut ovat alkamassa. Luokkaa
tulee luotsaamaan Irene Lindén. Luokalle on
ilmoittautunut varsin runsaasti oppilaita.
Steinerkoulun kannatusyhdistys tulee
järjestämään ensi syksynäkin iltapäivätoimintaa
koulun tiloissa. Myös suosittu temppukerho jatkaa
syksyllä alaluokkien oppilaiden liikuttamista
koulun jälkeen.
Ennen ensi syksyä ehditään kuitenkin vielä
monenlaista, viikon 10 koulu hengähtää
hiihtoloman myötä.
Kanslia on suljettu hiihtolomaviikolla
keskiviikosta lähtien.
Rentouttavaa lomaa ja mukavia ulkoilukelejä,
toivottavat
Eija ja Pirkko kansliasta

Lyyranrakennuskurssi steinerkoululla 24.–25.3.2017
Tervetuloa rakentamaan pentatoninen lyyra eli puinen kielisoitin. Lyyraa
käytetään steinerkoulun musiikinopetuksessa erityisesti luokilla 1-3. Kurssin
opettajana toimii Sakari Sannamo Tampereelta. Sakari on nyt jo eläkkeellä oleva
steinerkoulun luokanopettaja ja kokenut soitinrakentaja. Ennakkotaitoja kurssille
ei tarvita, vaan Sakari ohjaa ja auttaa tarpeen mukaan.
Kurssi pidetään Oulun steinerkoulun puutyöluokassa perjantaina 24.3. klo 17.0021.00 ja lauantaina 25.3.klo 8.30 – noin klo 15.00. Kurssin hinta on 100 € ja se
sisältää opetuksen ja materiaalit.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset osoitteeseen: kirsi.perttola-ylinampa@oulunsteinerkoulu.fi. Kurssilla on vain kymmenen paikkaa, joten ole nopea!

MUISTA KÄYTTÄÄ PAIKOITUSLUPAA!
Paikoituslupien käyttöönotto Nuottasaari-talon
paikoitusalueella on toiminut hyvin: ulkopuolisten autojen
määrä koulun alueella on vähentänyt huomattavasti. Toisaalta
myös koulun väelle on tullut parkkisakkoja – varmaan
epähuomiossa – luvatta pysäköinnistä.
Jos siis tarvitset parkkipaikkaa useammin kuin kerran pari
lukukaudessa, käy hakemassa oma parkkilupalappu
steinerkoulun kansliasta. Vanhempainilloissa kävijöille opettajalla on ”vierailija”paikoituslupalappuja, samoin Löytölinnussa asioiville. Paikoitusluvat ovat käytössä joka
päivä kellon ympäri.
Yhteistyöterveisin Eija Oulun steinerkoulun kansliasta

OULUN STEINERKOULUN

KOKOUSKUTSU

KANNATUSYHDISTYS RY

1.3.2017

OULUN STEINERKOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
Aika

30.3.2017 klo 18.00

Paikka

Oulun steinerkoulu, Isokatu 94, ruokala

Käsiteltävät asiat
1.

Kokouksen avaus

2.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Merkitään tiedoksi jäsenluettelo.

3.

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden
ääntenlaskijan valinta

4.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

6.

Hallituksen vuoden 2016 tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien
lausunnon esittäminen

7.

Tilikauden 1.1.–31.12.2016 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden
myöntäminen hallitukselle ja toimielimille

8.

Hallituksen kokouspalkkiot 2017

9.

Muut mahdolliset asiat, jotka on esitetty hallitukselle kirjallisesti vähintään 8 päivää
ennen kokousta.

10.

Kokouksen päättäminen

