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Nyt alkaa kuvataidekoulun
34. lukuvuosi!
TERVETULOA KUVIKSEEN!
Syyslukukausi alkaa maanantaina 20.8.2018.

Etsi nimesi ja ryhmäsi lukujärjestyksestä. Toivottavasti aika sopii sinulle. Mikäli on
vaikeuksia, niin RYHMÄVAIHDOKSIA voi tehdä seuraavasti:
pe 10.8, ma 13.8. ja pe 17.8. klo 10–16 puh: 019-312366
tai sähköpostitse: toimisto@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi
•

Mikäli emme löydä sopivaa kuvisaikaa sinulle tai joudut muuten pitämään välivuoden,
on sinun anottava välivuosi kirjallisesti. Kaavakkeen saat toimistosta tai voit tulostaa
sen myös koulun nettisivuilta. Huomaattehan, että ryhmät on jaettu ottaen
huomioon aikaisemmat opinnot ja oppilaiden ikä.

•

Lukukausimaksut. Opettajat jakavat lukukasimaksut suoraan oppilaille
syyslukukauden alussa. Yhden kerran voi tulla kokeilemaan ilman veloitusta. Jos
oppilas haluaa peruuttaa oppilaspaikan, on peruutus tehtävä kirjallisesti (tai
sähköpostilla) toimistoon lukukauden ensimmäisellä viikolla. Oppilaalta peritään puolet
lukukausimaksusta, kun oppilas on osallistunut tai hänellä on ollut mahdollisuus
osallistua neljälle ensimmäiselle oppitunnille ennen oppilaspaikan peruuttamista.

•

Koulu myöntää myös vapaaoppilaspaikkoja/ maksuhuojennuksia. Hakulomakkeen
saa toimistosta ja se on palautettava toimistoon syyskuun loppuun mennessä.

•

Vanhempainilta on maanantaina 24.9. klo 18–19. Paikalla ovat opettajat ja rehtori.
Illan tarkoituksena on yhdessä keskustella koulun toiminnasta ja opetuksen keskeisistä
sisällöistä: Mitä kuviksessa tehdään? Mukaan voi ottaa myös lapset.

•

Pitkin lukuvuotta lähetämme oppilaiden mukana kotiin tiedotteita. Tiedotteet ovat myös
koulun nettisivuilla. Arvoisat vanhemmat: muistakaahan tarkistaa reppujen pohjat,
taskujen sopukat ja seurata koulun nettisivuja, jotta tieto tulee perille. Koulun Facebook
sivuilla jaetaan myös ajankohtaista tietoa! Käykää peukuttamassa sivuja niin saatte
ajankohtaista tietoa sitäkin kautta.
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•

Kuvataidekoulussa opiskelee n. 280 oppilasta. Hyvät vanhemmat: Sopikaa miten
lapsenne toimii: Haetaanko hänet sisältä opetuksen päätyttyä vai odottaako hän koulun
oven ulkopuolella. Pihalle emme uskalla päästää yksin lapsia juoksentelemaan.

•

Koulun toimiston puhelinnumero on 019-312366. Toimisto on avoinna maanantaina
klo 10–16 ja perjantaina klo 10–15. Opettajat antavat ryhmäkohtaisesti oman
kännykkänumeronsa oppilaille, jotta voitte ilmoittaa, jos lapsi on sairaana tai
esimerkiksi hakemisessa tai tuomisessa on ongelmia.

•

TÄRKEÄÄ: Pidättehän meidät ajan tasalla osoitetiedoissa ja puhelinnumeroissa.
Muuttuneet tiedot heti toimistoon sähköpostitse tai puhelimitse, kiitos !

•

Sisätossut tai kengät ovat suotavat, samoin vaatteet, joiden likaantumista ei tarvitse
pelätä. Koulussa on essuja, joita voi lainata

•

Yleensä työskentelemme koulun sisätiloissa, mutta varsinkin syksyllä ja keväällä
lähdemme myös ulos. Vaikka lapset tuodaan autolla, niin takki ja kunnon kengät päälle.

•

Lukuvuoden aikana teemme retkiä ja näyttelykäyntejä. Opettajat tiedottavat hyvissä
ajoin ennen ”poikkeavaa” kuviskertaa asiasta oppilaille. Kun tuotte lapsenne kouluun,
niin tarkistakaa, että lapsenne opettaja on paikalla tai onko jotain erityisjärjestelyjä.

Opettajat lukuvuonna 2018–19
Satu Kallio, satu.kallio@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi, p. 050-3788358
Nasu Raittinen, nasu.raittinen@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi
Maria Léman, maria.lèman@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi
Eija Nieminen, eija.nieminen@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi,
Riikka Maasilta, riikka.maasilta@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi
Jussi Ontero
Marketta Urpo-Koskinen, rehtori p. 050 3188602
marketta.urpo@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi

Ihania elokuisia päiviä, pian nähdään!
Terveisin kuviksen väki

rehtori Marketta Urpo-Koskinen
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