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Hyvät vanhemmat,
pidättehän aamuisin lapsia tuodessanne huolta
Isonkadun puoleisen parkkipaikan turvallisuudesta.
Pihalla käy melkoinen kuhina varsinkin puoli
yhdeksän aikoihin.
Ajokaistaa ei pidä tukkia - auton voi tarvittaessa
paikoittaa pysäköintiruutuun siksi aikaa, kun
kyytiläiset jäävät pois -, ja sisään juoksentelevia
lapsia tulee varoa.

Wilma -tiedotus
Koulumme on ottamassa käyttöön Wilman. Ensimmäisessä vaiheessa avainkoodi on tehty vain 7. -9.
luokan ja lukion opiskelijoiden toiselle huoltajalle sekä lukiolaisille.
7. -9. luokan oppilaat eivät vielä tässä vaiheessa omia saa. 1. - 6. luokkalaisten vanhemmat tulevat mukaan kevään aikana.
Wilmassa pääsette katsomaan lapsenne tuntimerkintöjä ja ilmoittamaan mm. poissaolot, muuttuneet
yhteystiedot.
Wilmasta löytyy tietoa
Peda.netistä https://peda.net/oulun-steinerkoulu/pedagogiikka/wilman-k%C3%A4ytt%C3%B6ohje tai
koulun nettisivuilta: http://www.oulun-steinerkoulu.fi/wordpress/wilman-kayttoohje-huoltajille/

HYVÄT VANHEMMAT!
Hyvää alkanutta uutta vuotta kaikille!
Pedagoginen lääkäri Ülle Pechter saapuu konsultaatiokäynnilleen Ouluun.
Hän on koululla pe 2.-pe 9.2.2018!
Hän ottaa vastaan oppilaita vanhempien kanssa terveydenhoitajan huoneessa alakerrassa
Nuottasaaren puoleisessa siivessä, jos toisin ei ilmoiteta. Hän käy pikkueukkatunneilla ja
mahdollisesti myös luokissa. Näistä ei erikseen ilmoiteta vanhemmille. Kutsuttuna Ûlle käy
myös opettajainkokouksessa.
Ûlle on Sveitsin Goetheanumin lääketieteen jaoston hyväksymä antroposofinen lääkäri ja
Suomen Valviran hyväksymä lääkäri. Antroposofinen lääkäri on koululääketieteen lääkäri, joka
laajentaa tehtäväkenttäänsä steinerpedagogiikan mukaisella ihmiskuvalla.
Ûlle käy Oulun lisäksi konsultoimassa Tampereen steinerkoululla ja aloittaa myös Elias-koululla
Helsingissä maaliskuussa 2018.
Hän on viiden lapsen äiti. Kaikki ovat käyneet Tarton steinerkoulun.
Ûllellä on vahvat siteet Ouluun ja hän yöpyy ystäviensä luona. Koululla hän on käynyt jo yli
kymmenen vuotta. Ûlle puhuu hyvin suomea!
Jos tarvitset lapsellesi lääkärinajan tai sinulla on aiheeseen liittyviä kysymyksiä, OTA YHTEYS
MERVIIN! Vastaanotot ovat koulumme laajaa oppilashuoltoa ja ovat oppilaille ilmaisia. Jos olet
jo ilmoittanut lapsesi jonoon, ota yhteyttä ja varmista aikasi.
mervi.heikka@oulun-steinerkoulu.fi
yhteistyöterveisin
Mervi Heikka, eurytmiaterapeutti, oppilashuoltoryhmän puh.joht.
mervi.heikka@oulun-steinerkoulu.fi
puh.041-5443829

Hox hox hox!
Johtuen useista pyynnöistä tässä matkan varrella, olen nyt järjestämässä seitsemän
tapaamiskerran eurytmiakurssia, alkaen 15.1. ja päättyen 26.2.2018,
maanantaisin klo 17.30–18.30 Nuottasaari-talolla luokkatilassa.
Osallistumismaksu kurssista on 40€, maksetaan ensimmäisellä tapaamiskerralla.
Vielä mahtuu muutamia halukkaita mukaan!
ilmoittautumiset: ahaapaporras@gmail.com p. 040 - 7195504
Terveisin Anne Haapaporras

Siivousperehdytys
Luokkia siivoaville vanhemmille järjestetään siivousperehdytys

torstaina 11.1.2018 klo 18:00 Oulun steinerkoululla (Nuottasaari-talo).
Palvelualan opistolta tulee opettaja opastamaan meitä siivousaineiden ja -välineiden tehokkaaseen ja
ergonomiseseen käyttöön.
Kaikkien alaluokkia siivoavien vanhempien läsnäolo perehdytyksessä on suotava.
Luokat ovat vastuussa niiden vanhempien perehdytyksestä, jotka eivät tähän tilaisuuteen pääse.
Perehdytys on tarkoitettu myös niille lukiolaisille, jotka tarjoavat luokkien siivouspalvelua sekä opettajille, jotka valvovat yläluokkalaisten luokkien siivoamista.

Olethan muistanut maksaa myymäsi vuosikalenterit?
Saaja: Oulun steinerkoulun kannatusyhdistys ry.
Tilinumero: FI38 5740 8920 0097 57
Viite: 20 11178
Maksettava summa: myytyjen kalenterien määrä x 12 e

Koulumme ruokalan aulassa olevat joulukortit sekä
Waldorf100 –projektin kortit ympäri maailmaa!
Sekä huomaa alareunassa mosaiikkikettu, joka
katselee lentävää mosaiikkilintua by Ulla Mursu

TAPAHTUMAKALENTERI
vk 2

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

