Sompio-tiedote - Tervetuloa tammikuu

Työjärjestyksestä poikkeavia aikatauluja ja / tai koulupäiviä
7.-luokkalaisten ryhmäytyminen (2. kierros)
Sompion koulun 7. luokkien yhteistyötaitoja, ryhmähenkeä ja hyvinvointia tuetaan ns. ryhmäytymisillä, joiden ns. ensimmäinen kierros on käyty syyslukukauden alussa ja nyt tammikuussa toteutetaan vastaavasti
toinen kierros. Ryhmäytyminen on Sompion koulun, Keravan nuorisopalveluiden ja Keravan seurakunnan
nuoristyön yhteistoimijuutta.
Jokaiselle 7. luokalle on varattu oma aika ja tuon ajan 7.-luokkalaiset harjoittelevat ja vahvistavat omia ryhmätaitojaan Wanhassa pappilassa (Hakalantie 1). Oppilaille varmistetaan, että he tietävät paikan, koska
osalla ryhmistä koulupäivä alkaa ryhmäytymisellä. Koulun alkamis- tai päättymisaikaan liittyvä poikkeus on
merkitty alla olevaan aikatauluun

Maanantai 15.1.2018 kello 9.00 – 11.00

Maanantai 15.1.2018 kello 12.30 – 14.00

7A & luokanvalvoja Katti K
- oppilaiden koulupäivä alkaa kello 9.00 ryhmäytymi-

7K & luokanohjaaja Virpi K &

sellä  7A-oppilailla ei ole lyhytvalinnaisen tuntia
kello 8.15 – 9.00

koulunkäyntiavustajaTaina H

Tiistai 16.8.2018 kello 9.00 – 11.00

Tiistai 16.8.2018 kello 12.30 – 14.00

7C & luokanvalvoja Laura R

7F & luokanvalvoja Soili L

- oppilaiden koulupäivä päätyy ryhmäytymiseen

Keskiviikko 17.1.2018 kello 9.00 – 11.00

Keskiviikko 17.1.2018 kello 12.30 – 14.00

7G & luokanvalvoja Jussi R

7D & luokanvalvoja Upi P
- oppilaiden koulupäivä päätyy ryhmäytymiseen 
ei LI-tuntia kello 14.05 – 16.00

- oppilaiden koulupäivä alkaa kello 9.00 ryhmäytymisellä  ei MA-tuntia kello 8.15 – 9.00

Maanantai 22.1.2018 kello 9.00 – 11.00

Maanantai 22.1.2018 kello 12.30 – 14.00

7E & luokanvalvoja Ritva M

7B & luokanvalvoja Seija L

- oppilaiden koulupäivä alkaa ryhmäytymisellä 

- oppilaiden koulupäivä päätyy ryhmäytymiseen 
ei AI-tuntia kello 14.20 -15.05

7E-oppilailla ei ole lyhytvalinnaisen tuntia kello
8.15 – 9.00
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7.-luokkalaisten Tietoa tulevasta -opintoretki Heurekaan
Heurekan ja Sitran yhteisnäyttelyssä käännetään katseet tulevaisuuteen
Istu Simonen kampaajantuoliin, auta Lauraa pelastamaan hakkeroitu ruokakone ja suunnittele Auvon kanssa maailman korkein
puinen pilvenpiirtäjä! Uudessa Seitsemän sisarusta tulevaisuudesta -näyttelyssä käännetään katseet tulevaisuuden utopiakaupunkiin, Jukolaan.
Miltä Suomi näyttää viidenkymmenen vuoden päästä? Heurekan uutuusnäyttelyssä kurkistetaan muun muassa tulevaisuuden
ammatteihin, synteettistä ruokaa valmistavaan koneeseen ja Hyperloop-junaan, joka kiitää Jukolassa tuhannen kilometrin tuntivauhtia. Tulevaisuuden utopiakaupungissa viljelyrobotti kasvattaa ruokaa ja tekoäly seuraa Jukolassa vierailevien kävijöiden toimia.
Näyttely alkaa lyhyellä videolla, jolla esitellään tulevaisuuden seitsemän
sisarusta ja heidän asuinpaikkansa. Sen jälkeen kävijät pääsevät tutustumaan Jukolaan, tulevaisuuden luonnonmukaisen asumisen kehtoon.
Vuorovaikutteisen ja pelillisen näyttelyn keskiössä ovat tarinat. Tulevaisuusnäyttely on paitsi ajatuksia herättävä kokonaisuus, myös vahvasti visuaalinen elämys.
650 neliön kokoisen tulevaisuusnäyttelyn kertojana toimii tekoäly Jennifer, joka seuraa kävijöiden matkaa halki Jukolan. Vuorovaikutteisessa näyttelyssä kävijöiden tekemät valinnat tallentuvat rannekkeeseen, ja näyttelykierroksen lopuksi jokainen saa
tietää oman arvoprofiilinsa. Samalla selviää, kuka sisaruksista on lähimpänä kävijän arvoja. Näyttelyn lopuksi Heurekan ystävärobotti Pepper ja tekoäly Jennifer analysoivat, miltä koko Suomen tulevaisuus näyttää.
Näyttelyn tarkoitus on saada ihmiset pohtimaan tulevaisuuden toivottua suuntaa ja miettimään, miten tulevaisuuteen voi
omilla valinnoillaan vaikuttaa.
Seitsemän sisarusta tulevaisuudesta -näyttely on esillä Heurekassa Suomen 100- ja Sitran 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.
#7sisarusta #7sisarustatulevaisuudesta @heurekafi @sitrafund

Alla kunkin 7.luokan retkipäivä Teille tiedoksi. Oppilaanohjaajat lähettävät Teille huoltajille ja oppilaille retkipäivien tarkan ohjelma-aikataulun.

Tiistai 16.1.2018

7A, 7B , 7E

Maanantai 22.1.2018

Tiistai 23.1.2018

7C, 7F

7D, 7G , 7K
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Ilmoitusluontoisia asioita …
Nuorisovaalit PRESSA – demokratiakasvatusta kouluissa
Kaikissa peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa ympäri Suomen on mahdollisuus osallistua Nuorisovaaleihin presidentinvaalin alla tammikuussa 2018.
Nuorisovaaleissa alle 18-vuotiaat nuoret äänestävät oppilaitoksissaan siitä, kuka
olisi nuorten valitsema presidentti.
Ensimmäinen äänestyskierros käydään pe 12.1.2018 ja mahdollinen toinen
kierros pe 19.1.2018.
Sompion koulun äänestyspaikalla toimitaan varsinaisten (virallisten) vaalien
vaalilautakunnille annettujen ohjeiden mukaisesti (järjestyksen yllä pitäminen,
esteettömyys jne.). Vaalilautakunnan jäseninä toimivat Sompion koulun monikulttuuriset nuoret.

Äänestysaika

8A
8B
8C
7E
7F
7C
8K & 7-9P
1A & 2A
4A & 5A
6A
3A & 3-6P
9A
9B
9C

08.20 – 08.30
08.25 – 08.35
08.30 – 08.40
08.35 – 08.45
08.40 – 08.50
08.45 – 08.55
08.50 – 09.00
09.10 – 09.25
09.25 – 09.40
09.40 – 09.50
10.20 – 10.30
10.30 – 10.40
10.35 – 10.45
10.40 – 10.50

9D
9E
9F
9G
9H
9I
9K & 9J
8D
7B & 7K
8E
8F
7D
7A
7G
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10.45 – 10.55
11.35 – 11.45
11.40 – 11.50
11.45 – 11.55
11.50 – 12.00
11.55 – 12.05
12.05 – 12.15
12.35 – 12.45
12.40 – 12.50
12.45 – 12.55
12.50 – 13.00
12.55 – 13.05
13.00 – 13.10
13.05 – 13.15
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Kotiväenilta 9.-luokkalaisten huoltajille - yhteishaku
Toivotamme Teidät 9.-luokkalaisten Kotiväet tervetulleiksi saamaan tietoa 20.2.2018 alkavasta yhteishausta
tiistaina 16.1.2018 kello 18.00 alkaen (Sompion koulun juhlasali).
Tässä infotilaisuudessa käymme läpi yhteishaun, hakumenettelyn
koulullamme sekä vastaamme esille nouseviin kysymyksiin. Myös
oppilaat ovat halutessaan tervetulleita tilaisuuteen.
Erillistä 9.-luokkalaisten yhteistä kotiväeniltaa ei tämän tilaisuuden jälkeen enää järjestetä.

Keravan Musiikkiopiston Nordplus-oppilaskonsertti
Keravan musiikkiopisto on mukana Pohjoismaiden ministerineuvoston viisivuotisessa Nordplus-ohjelmassa, jonka tavoitteena on
 vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä,
 luoda yhteinen koulutusalue Pohjoismaihin ja Baltian maihin,
 tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien ja hyvien käytäntöjen

kehittämistä ja levittämistä,
 tukea koulutus- ja työelämäyhteistyön avulla elinikäisen oppimisen laadun ja in-

novaatioiden kehitystä,
 edistää pohjoismaista kulttuuria sekä vastavuoroista Pohjoismaiden ja Baltian maiden kielten ja kulttuurin ymmärrystä,
 lisätä pohjoismaisten kielten osaamista ja ymmärrystä (ensisijaisesti tanska, norja ja ruotsi), erityisesti
lasten ja nuorten parissa,
 innostaa oppimaan ja ymmärtämään Pohjolan kieliä
Ohjelmaa toteutetaan mm. ohjelmassa mukana olevien maiden välisinä oppilasvierailuina. Tämä maanantaina 29.1.2018 kello 10.15 – 11.00 järjestettävä konsertti on ”vierailukonsertti”. Nordplus-konserttiin osallistuvat Sompion koulun musiikkiluokat 1 – 9.

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat
(toimialajohtajan päätös 27.11.2017 § 78 / 2017)
Perusopetuslain 23 §:n 1 momentin mukaan lukuvuosi alkaa 1. päivänä
elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi
kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Perusopetuksen lukuvuoden päättymisajankohdasta säädetään asetuksella. Lukuvuoden koulutyö päätetään perusopetusasetuksen 7 §:n 1 momentin
mukaan viikon 22 viimeisenä arkipäivänä, joka lukuvuonna 2018 - 2019 on lauantai 1.6.2019. Lukuvuoden 2018 - 2019 työpäiviä vähentää itsenäisyyspäivätorstai 6.12.2018 sekä vapunpäiväkeskiviikko 1.5.2019. Työpäiviä lukuvuoden aikana on perusopetuksessa näin ollen yhteensä 188.
- syyslukukausi 9.8. – 21.12.2018 (91 työpäivää)
 syysloma 15. – 19.10.2018 (viikko 42)
 itsenäisyyspäivä to 6.12.2018 (vapaapäivä)
 joululoma 22.12.2018 – 6.1.2019
- kevätlukukausi 7.1.2019- 1.6.2019 (97 työpäivää)
 talviloma 18. – 22.2.2019 (viikko 8)
 vapaapäivä 1.5.2019 (vapunpäivä
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Kohti valoa ja kohti kevättä …
Kuten viime vuoden häthätää julkaistussa Kotitiedotteessa kerroin, julkaisemme tästä lähtien kuukausitiedotteet Sompion koulu kotisivuilla. Toivomme, että kotisivut eivät pölyttyisi käyttämättömänä ja ne sen sijaan saisivat vierailijoita ja kotisivuille tulisi myös ajankohtainen merkitys. Tämä kuukausitiedote ei vielä täytä
tuota tavoitetta, mutta on askel oikeaan suuntaan – ”eteenpäin se on vaikka nokalleen kaatuu”. Meidän kouluväen tulee ankarasti miettiä, miten muuten saamme koulun kotisivuille myös reaaliaikaista ja vaihtelevaa
sisältöä. Sitä nyt pohdiskelemme.
Toivotamme Teille Kotiväet oikein hyvää tammikuuta. Tapani on seurata jonkin aikaa vuoden alussa valoisuuden pidentymistä koulun sisäisissä viikkotiedotteissa, koska virren 540 sanat ovat minun mielestäni niin
totta: Aurinko armas valollansa sai uuden päivän heräämään, ja kaiken maan se loistollansa taas nosti uuteen
elämään! Toivottavasti alla oleva piristää Teitäkin: tässä kuussa päivä pitenee melkein kaksi tuntia …

Auringon nousu- ja laskuajat: Kerava 60.4°N 25.12°E
Päivämäärä

Aurinko nousee

Aurinko laskee

Päivän pituus

Hämärän kesto

Ajantasaus

Keskipäivä

Päivän pituus

1.1.2018

09.25

15.21

5:55

0:58

- 0:03

12.23

±0

8.1.2018

09.20

15.33

6:13

0:56

- 0:06

12:26

+ 16 min.

31.1.2018

08.38

16.28

7:50

0:48

- 0:12

12:33

+ 1 h 44 min

5

