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Viikkotiedote 

Ysejä vieraina 

Kouluun käy tutustu-
massa peruskoulun ke-
väällä päättäviä oppilai-
ta maanantaina, tiistai-
na ja torstaina. Vieraat 
kiertävät oppitunneilla 
aamupäivisin. 

Keskiviikkona etätyöpäivä 

Lyhyiden kielten preli-
minäärikoe pidetään 
keskiviikkona luokassa 
SA3. Ohjeet opettajilta. 

Kakkosille infoa tiistaina 9.40 

Ne toisen vuoden opiskelijat, jotka aloitta-
vat ylioppilastutkinon kokeet tänä kevää-
nä saavat lyhyen tietoiskun ylioppilasko-
keissa huomioitavista asioista tiistaina klo 
9.40 ruokasalissa. Tilaisuus kestää noin 
20 minuuttia. Oppitunnit alkavat normaa-
listi ja infossa olleet tulevat käynnissä ole-
ville oppitunneille heti infon jälkeen. 

Keskiviikkona kaikilla opiskelijoilla on 
etätyöpäivä. Päivän oppitunnit opiskellaan 
kotona opettajien antamien ohjeiden mu-
kaisesti. Myöskään koululounasta ei ole 
tarjolla. Torstaina jatketaan opiskelua 
normaalisti siitä, mihin etäpäivänä pääs-
tiin. Etätyöpäivän aikana koko opettaja-
kunnalla on koulutuspäivä. 

Lyhyiden kielten 
preliminääri 

Tiistaina 112-aamunavaus 

Tiistain ensimmäisellä oppitunnilla 8.15 
aloitetaan keskusradion kautta tulevalla 
turvallisuuspäivänavauksella ja käydään 
opettajajohtoisesti läpi kouluturvallisuu-
teen liittyvä diasarja.  

Tämän jälkeen täytetään vielä kysely ope-
tussuunnitelmauudistuksen tueksi. Vas-
tauslinkki löytyy wilmasta tiistaina. 

Jaksoarvioinnit 

Kolmannen jakson arvo-
sanat annetaan hiihtolo-
man aikana ja viimeis-
tään maanantaina 24.2. 
uusintaan ilmoittautu-
minen tiistaina ja uusin-
nat torstaina. 

Tiistaina abien 
rästikokeita 
Preliminäärikokeiden 
takia osalta abeja jäi 
koeviikon kokeita suo-
rittamatta. Rästikokeita 
tehdään tiistaina klo 13-
16. 

Opiskelijoita 
Runo-Kaarinassa 
Musiikkiteatterilinjan 
opiskelijat osallistuvat 
Runo-Kaarina tapahtu-
maan torstaina. He pää-
sevät näyttelijä, runon-
lausuja ja stand up-
koomikkona toimivan 
Jussi Lankosken opas-
tuksella toteuttamaan 
pienen performanssin 
Kaarinatalolle. 

Workshop on Kaarinata-
lolla torstaina 13.2. klo 
12.30 - 17 ja esitys heti 
perään klo 17.  

Hiihtoloma ensi 
viikolla 
Kaarinan koulut ovat 
lomalla viikolla 8. Hyvää 
ja virkistävää lomaa kai-
kille. 

Keskiviikkona iltapäi-
vällä opiskelijakunnan 
hallitus ja joukko ykkö-
siä osallistuu liikuntatu-
tor-koulutukseen. Tar-
koituksena on aktivoida 
kaikkia opiskelijoita li-
säämään liikkumista 
koulupäivien aikana. 

Liikuntatutor-
koulutus 

Kiitos abit ja vanhat 

Kiitokset kaikille järjestelyissä ja tapahtu-
missa mukana olleille. Penkkaripäivä aje-
luineen ja vanhojen päivä tansseineen su-
juivat ongelmitta ja kaikki nauttivat poik-
keavista koulupäivistä. 


