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Viikkotiedote 

Palautus keskiviikkona 

Neljännen jakson kokeiden palautukset 
hoidetaan keskiviikkona kahden ensim-
mäisen oppitunnin aikana. 

Täydennettävät 
poistuivat 

Kurssit, joissa on ollut 

tekemättömiä tehtäviä 

arvostellaan kirjaimella 

T (Täydennettävä). Täy-

dennysaikaa on maksi-

missaan kahden seuraa-

van jakson ajan. Van-

hentuneet T-arvosanat 

on nyt poistettu ja nuo 

kurssit on opiskeltava 

kokonaan uudelleen.  

Antiikki eläväksi-kurssi 
huipentuu opintomat-
kaan Roomaan. Kurssin 
vanhempainilta on tiis-
taina klo 18.00, matka 
alkaa lauantaina. Hyvää 
matkaa! 

Uusintailmoittautumiset 
wilmassa 

Kahden edellisen jakson hylättyjä ja hyväk-
syttyjä arvosanoja voi korottaa 25.4. pidet-
tävässä uusinta- ja korostuskuulustelussa. 
Voit uusia yhden kurssin, jota et ole yrittä-
nyt uusia aikaisemmin. Ilmoittautuminen 
tapahtuu wilman Tentti-
ilmoittautustoiminnon kautta. Viimeinen 
ilmoittautumispäivä on 24.4. 

Rooma-kurssin 
vanhempainilta 

Opettajia poissa 

Tuija Lehtinen on pois-

sa tiistaina, Pasi Kytö-

niemi keskiviikkona. 

Ohjeet löytyvät wilmas-

ta. 

Unicef- kävelyllä 
salainen sponsori 

Koeviikon päätteeksi 

pidetyn unicef-kävelyn 

osallistujamäärä jäi pie-

neksi ja käveltyä matkaa  

kertyi noin 70 km. 

Kävelijöiden omien 

sponsoreiden lisäksi 

koulu sai tempaukseen 

1000 € lahjoituksen ta-

holta,  joka ei halua ni-

meään julkisuuteen. 

Kiitos kaikille sponso-

reille ja kävelijöille Uni-

cefin ja Afrikan lasten 

koulutuksen puolesta. 

Koulumme on mukana 
myynnin osaamisen 
edistämishankkeessa. 
Projektista tulee kerto-
maan tiistaina 12.55 sa-
liin kolme ammattikor-
keakoulun opiskelijaa. 
Tilaisuus on pakollinen 
kaikille ykkösille ja kes-
tää n. 15 - 20 minuuttia. 

Milli-teaser 
salissa ykkösille 

Itämerikisa torstaina kaseille 

Lukiomme järjestää perinteisen Itämeriai-

heisen tietokilpailun Kaarinan peruskou-

lujen kahdeksasluokkalaisille. Tietokilpai-

lu pidetään salissa torstaina klo 10 - 11. 

Turvallisuusinfoa torstaina 

Torstain 9.40 oppitunnin alussa käydään 
luokissa läpi koulun turvallisuussuunnitel-
man mukaiset toimet sisälle suojautumi-
sessa. 

Vieraita Forssasta 

Forssan lukion opettaja-

kunta vierailee lukiolla 

perjantaina tutustumas-

sa focus-linjan raken-

teeseen ja suunnitel-

miin. 

Turun yliopiston lukiolaisten 
päivä perjantaina 

Turun yliopisto esittäytyy lukiolaisille per-
jantaina. Yksittäiset toisen vuoden opiske-
lijat voivat opon luvalla osallistua halua-
mansa jatko-opiskelupaikan esittelyyn. 
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