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Uutta ja vanhaa koulutiellä
Jotakin uutta ja samalla
tuttua ja vanhaa on luvassa koulukuljetuksissamme. Optimointikokeilun jälkeen palaamme vanhaan hyväksi
havaittuun ”oma taksi”järjestelmään, jossa Tilausliikenne kiertää entisvuosien tapaan koulumme kuljetusreittejä ja
osa lapsista kulkee aamuisin Niinimäen reittilinja-autolla.

Hanna-keittäjämme siirtyy toisiin tehtäviin. Terttu huolehtii siivoustyönsä
ohella myös keittiön tiskeistä ja ruokien tarjoilusta. Kouluruuat kuljetetaan Niinijoelle päivittäin Puistokadun koululta.

toisten Loimaan alakoulujen kanssa päättäneet luopua tästä keräystoiminnasta. Kiitämme perheitä
vuosien yhteistyöstä koulumme ja luonnon hyväksi!
Jotain uutta on myös osassa luokkahuoneista kesällä
tapahtuneen teknologiapäivityksen myötä, samoin
Trival Oy:n kanssa olemme kesällä suunnitelleet
koulullemme uusia kotisivuja. Ilmoittelemme, kun sivut
avautuvat kaikille.

Yksi vanha koulumme
perinne jää myös nyt
historiaan, kun Paperinkeräys Oy on ilmoittanut, että se ei enää järjestä koulujen kanssa
Jostain vanhasta ja
pienimuotoista paperinmeille niin rakkaasta
joudumme myös luopu- keräystoimintaa. Jonkin Ta-va-taan, ”wilmaillaan”
maan. Koulumme keittiö verran mietimme muun- ja soitellaan!;)
muuttuu valmistuskeitti- laista keräysmahdolliöstä palvelukeittiöksi ja suutta, mutta nyt olemme Iloisia koulupäiviä!

Koulun työaika ja lomat
Syyslukukausi
Syysloma
Joululoma
Kevätlukukausi
Talviloma
Pääsiäisloma

ma 11.08.– la 20.12.2014
viikko 42: 13.10. – 19.10.2014
su 21.12.2014 – su 04.01.2015
ma 05.01. – la 30.05.2015
viikko 8: 16.-22.2.2015
pe 3.4.– ma 6.4.2015

Koulumme lauantaityöpäivä on 13.9.2014

19.8.2014
”Elä tätä päivää,
uneksi huomisesta,
opi eilisestä.”
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Välituntiajat

Koulun oppilasmäärä
on 49 (24 tyttöä ja 25 poikaa)
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Koulupäivät päättyvät

Tulevaa:
Koulutoimikunnan kokous ti 26.8.

Klo

MA

TI

12.40

1-2 lk

13.40

3-6 lk

KE

TO

PE

1– 2 lk, 1-2 lk
3-4 lk

1-2 lk

1-2lk
3-4 k

5-6 lk

3-6 lk

5-6 lk

Uinnit: ke 27.8. 5-6 lk,
to 28.8. 1.-4.-lk

3-6 lk

ma 1.9. 1.-6.-lk
Retki Torronsuolle ke 3.9.
Vanhempainilta to 4.9.
Harrastemessut la 13.9.
Koulukuvaus ja nälkäpäivä pe 19.9.

Koulukyydit
Koulukuljetusten piirissä on noin
puolet koulumme oppilaista.
Kouluajaksi, jota koulun järjestyssäännöt koskevat, luetaan
myös koulumatkat. Oppilaiden
tulee olla ajoissa pysäkillä.
Paluukuljetus tapahtuu välittömästi koulupäivän päätyttyä.
Jos oppilas kulkee koulumatkan
polkupyörällä, odotamme heidän
käyttävän pyöräilykypärää.
Luvan oppilaan kulkemiseen polkupyörällä antaa oppilaan huoltaja.
Vastuukysymysten
selkeyttämiseksi toivomme lasten

menevän koulusta suoraan kotiin/ rillisilla viikoilla taksi lähtee koululhoitopaikkaan ja vasta sen jälkeen ta ensin Oripään suuntaan.
kylään.
Aamukuljetuksen voi perua
Koulukuljetuksissa on tänä syksynä Tilausliikenteen numerosta
jälleen luvassa muutoksia. Tilauslii- puh. 040 172 9211/Pihlajasaari.
kenne hoitaa kaikkien koulumme
kuljetusoppilaiden iltapäiväkyydiPyri aina siihen,
tykset, aamukuljetuksissa avustaa
Niinimäen reittilinja-auto.
Taksi lähtee koululta päivittäin heti
koulupäivän päätyttyä. Ensi viikosta alkaen taksi kiertää iltapäivän
kuljetusreitin parittomilla viikoilla
ensin Pappisten suuntaa ja jatkaa
sen jälkeen Oripään suuntaan. Pa-

että kohdattuaan sinut
ihminen on onnellisempi
kuin ennen sitä.
-Äiti Teresa-
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Kouluterveydenhoito
Kouluterveydenhoitaja
Sanna Kankare käy koulussamme
joka toinen torstai 11.9. alkaen.
Kouluterveydenhoitajan
tavoittaa puhelinnumerosta:
050 596 4482.
Pikaista hoitoa vaativissa
tapauksissa oppilas saa ensiapua
koulun henkilökunnalta tai
hänet toimitetaan saattajan kera
koululta terveysasemalle
hoidettavaksi. Tällöin oppilaan

huoltaja pyritään tavoittamaan
välittömästi.
Hammashoito tapahtuu Oripään
hammashoitolassa. Tarkastusten ja
hoitojen jaksotus on yksilöllinen (½
- 1½ vuotta). Tästä johtuen
samasta luokasta käy oppilaita
sekä syksyisin että keväisin
hoitolassa. Tapaturman ja oikomishoidon vuoksi tehtävistä matkoista
vanhemmat huolehtivat itse.

Erityis– ja tukiopetus, KiVa – koulu
Erityisopetuksesta koulussamme
vastaa tänä lukuvuonna Maarit
Mäki-Mantila.

oppiaineissa. Mikäli opettaja ja
oppilas ovat sopineet tietystä tukiopetusajasta (esim. aamulla ennen koulua), on oppilaan velvolliOpinnoissaan tilapäisesti jälkeen- suus saapua tukiopetustunnille.
jääneelle oppilaalle voidaan antaa tukiopetusta joko normaalin
koulupäivän alussa tai lopussa tai
koulupäivän aikana toisen opettajan toimesta. Tukiopetusta annetaan etupäässä
matematiikassa, äidinkielessä tai
englannin kielessä, mutta sitä voidaan antaa peruskoulun kaikissa

Koulumme jatkaa toimintaansa
KiVa– kouluna eli Kiusaamisen
Vastaisena Kouluna, jossa kiusaamisen ehkäisemiseen ja kiusaamiseen pyritään puuttumaan
tehokkaasti.

Poissaolot
Jos oppilas joutuu olemaan
poissa koulusta sairauden vuoksi,
on huoltajan velvollisuus ilmoittaa
asiasta mahdollisimman pian
kouluun. Jollei ilmoitusta
ole tehty kolmen päivän kuluessa,
on koulun otettava selkoa
poissaolon syystä. Ilmoituksen
voi tehdä puhelimitse (myös teksti-

viestillä) tai sähköpostilla oppilaan opettajalle tai rehtorille
(heini-sisko.borra(@loimaa.fi).
Vain sairauden tai siihen verrattavan ennalta aavistamattoman
syyn vuoksi saa koulusta jäädä
pois ilman opettajan lupaa.
Muussa poissaolotapauksessa

luvan myöntää enintään kolmen
päivän poissaoloon luokan opettaja. Pidempiin poissaoloihin
tulee anoa kirjallisesti lupa rehtorilta. Perheen lomamatkat
tulisi pyrkiä järjestämään
ensisijaisesti koulun loma-aikoina.
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Liikuntatuntien varusteet ja muu vaatetus
Ulkoliikunta: verkkarit, puseron
alla t-paita, lenkkarit
(suunnistuspäivänä saappaat)
Crocs– kengät eivät sovellu urheilutuntien jalkineiksi.
Sisäliikunta: verkkarit ja/tai
lyhyet urheiluhousut, t-paita,
pyyheliina.

Asusteisiin ja kenkiin on syytä
merkitä oppilaan nimi vaihtumisen
estämiseksi.
Suosittelemme, että oppilaalla
olisi käytössään erilliset sisäjalkineet tai – tossut (varsinkin kura- ja
talviaikana).

Koulun salissa on
pidettävä vaaleapohjaisia sisäpelikenkiä (tai avojaloin).

Koulun kir jasto
Koululla
pidettäviä kerhoja:

Kirjasto on avoinna välituntisin.
Kirjastosta voi lainata
pääkirjastosta siirrettyjä
ja koulun omia vähän
vanhempia kirjoja. Kirjojen laina-aika on kaksi viikkoa.

*Iltapäiväkerho ma-pe , päivittäin klo 16.30 asti.
*Sählykerho 29.8. alkaen
perjantaisin klo 18.15-19 (1-3 lk)
klo 19 - 20 (4-6 lk)
Sählykerhoa ohjaavat oppilaiden vanhemmat.
Kerhon yhdyshenkilö on Ville Pajula,
Puh. 050 3571 333

Kerhotoiminta
Koulun lukuvuosisuunnitelmaan sisältyy myös kerhotoimintaa, jolla
pyritään monipuolistamaan ja syventämään opetusta. ”Kouluun
Kuuluu Kerho” on edelleen koulumme motto.
Tiedotamme kerhoista tarkemmin,
kun se on ajankohtaista.

sähköposti: ville.pajula@sapagroup.com
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Koulutoimikunta ja oppilasneuvosto
Koulutoimikunta toimii lähinnä
koulun ja kodin yhteistyöelimenä.
Toimikuntaan on valittu jäseniä oppilaiden vanhempien
keskuudesta huomioiden jäsenten sukupuoli, asuinkylä sekä se,
millä luokalla hänellä on lapsia
koulussa. Koulutoimikunnan
toimikausi on kaksi vuotta ja
jäsenistä puolet on erovuorossa
vuosittain. Syksyn vanhempainillassa valitaan uudet jäsenet
erovuoroisten tilalle. Koulun

henkilökunta kuuluu myös toimikuntaan.
Koulutoimikuntaan kuuluvat:
Roosa Järvinen, Teemu Kaunisto,
Jaakko Nyman, Neea Pajula,
Antti Mäkelä, Ari Savolainen,
Reija Vehvilöinen, Minna Yrjölä,
(neljä viimeistä erovuorossa
tänä syksynä).
Koulussamme toimii myös oppilaista koottu oppilasneuvosto, jossa
on edustaja kultakin luokkaasteelta. Oppilasneuvoston jäse

net kehittävät oppilasnäkökulmasta koulumme toimintaa ja
piristävät sitä esimerkiksi erilaisin
tempauksin.

Koulutoimikunnan kokous
tiistaina 26.8. klo 18.
Tervetuloa
koulutoimikuntalaiset!

Vanhempainillat
Syksyinen vanhempainilta pideluokittain keskustelutuokioita vantään torstaina 4.9. klo 18.00. Ti- hemmille erikseen ilmoitettuna
laisuus alkaa yhteisellä osuudella, aikana.
jossa keskustelemme ajankohtaisista kouluasioista ja valitsemme
uudet jäsenet koulutoimikuntaan.
Ilta jatkuu sen jälkeen luokkakohtaisilla vanhempainilloilla. Tervetuloa koululle keskustelemaan
kouluasioista! Lisäksi järjestämme

Tervetuloa
vanhempainiltaan
torstaina
4.9. klo 18!

Kouluruokailu
Ruokailu alkaa porrastetusti klo
11.00- 11.25 ja jatkuu klo
11.55 asti. Ruokailu tapahtuu
luokissa.
Erityisruokavaliotarpeesta sekä
ruoka-aineallergioista ym. ruokaan liittyvistä sairauksista
pyydetään toimittamaan lääkärintodistus ja yksilöity selvitys
koululle.

Erikoisruokavaliota
noudattavien tulee ilmoittaa
mahdollisesta poissaolosta ajoissa
aamulla, ettei erityisruokia
valmisteta turhaan.
Nälkäpäivää vietämme
koulussa perjantaina
19.9. Oppilaat voivat tuoda
omista karkki- tai viikkorahoistaan
esim. muutaman euron nälkäpäivä-

keräykseen. Keräystulot tilitetään
SPR:n katastrofirahastolle.
Nälkäpäiväkeräyksen tuotolla
hankitaan apua kaikkialle maailmaan. Rahoja käytetään sekä
äkillisissä katastrofeissa että pitempiaikaisessa kehitysyhteistyössä.

Koulun
puhelinnumerot

N iinijoe n ko ulu

Niinijoen koulu

02 761 1328 tai 050 311 4533

rehtori

02 761 1327 tai 050 433 7123

keittiö

02 761 1329 tai 050 311 4534

iltapäiväkerho

02 761 1405 tai 050 311 5052

päiväkoti

02 761 1449 tai 050 311 4623

Vain 050– alkuisiin numeroihin voi lähettää tekstiviestejä!

Niinijoentie 845
32410 NIINIJOKI

N i i n i j o e n koulu on m e i d ä n koulu!

Koulun henkilökunta ja
yhteistyötahot
Heini-Sisko Borra
Ulla Pukki
Matti Keihäs
Maarit Mäki-Mantila
Kaisa Julku
Terttu Rantasalo
Sanna Kankare
Marja-Liisa Laitila
Maria Eklund
Niinimäki
Tilausliikenne

koulun rehtori , 1.-2. lk
luokanopettaja 3.-4. lk
luokanopettaja 5.-6. lk
erityisopettaja
koulunkäyntiavustaja
laitoshuoltaja
kouluterveydenhoitaja
koulukuraattori
koulupsykologi
linja-auto
taksi

Sähköpostiosoitteet henkilökunnalle
seuraavasti: etunimi.sukunimi@loimaa.fi

puh. 02 7611 327 tai 050 4337 123
puh. 02 7622 597
puh. 040 4104 271
puh. 050 3509 707
puh. 050 3115 052 (ilttis), 050 3635 882
puh. 050 5947 323
puh. 050 5964 482
puh. 050 4659 586
puh. 02 7621 362
puh. 0500 531 905
puh. 040 1729 211

