Jakomäen kuukausitiedote

Hei Kaikille!
Koulutoiminta pyörähti käyntiin 14.8.2020 ja samalla myös
iltapäivätoiminnassa otettiin vastaan uusia ja ennestään tuttuja
lapsia.
Vaikka olimme kovasti toivoneet pääsevämme uuteen kouluun
ennen koulun aloitusta, elokuu vierähti vanhan koulun tiloissa.
Mutta vihdoin ja viimein olemme hivenen lähempänä muuttoa
uuteen kouluun. Virallisesti uuden koulun tiloihin alkavat
muuttamaan ylä-koulun oppilaat ja porrastetusti kaikki muut
14.9 lähtien. Puuhala siis muuttaa uusiin tiloihin 17.9.

Kaunis sää on suosinut meitä koko elokuun ja olemme olleet todella paljon ulkona. Pihalla lapset
ovat saaneet leikkiä vapaasti. Yhteisleikeistä mainittakoon futis (joukossa myös ”kovan sarjan”
tyttöjä), hiekkakroko ja palloviesti. Mukaan on mahtunut myös satuhetkiä.

Kunhan olemme selvinneet muutosta uusiin tiloihin ja päivittäiset kuviot ovat tulleet tutuiksi,
aloitamme myös pienryhmätoiminnan. Tarkoituksena olisi aloittaa myös kerran kuussa tehtävä
metsäretki.
Muistattehan, että nyt kun olemme paljon ulkona, on hyvä, että lapsilla on asianmukaiset
varusteet mukana. Tulemme jatkossa tiedottamaan varavaatteiden ja sisäkenkien säilytyksestä.

Meidät löytää myös Instagrammista, puuhalajakomaki
Puuhalalla on myös omat nettisivut, www.ippuuhala.com
Muistattehan ilmoittaa meille lastenne poissaolot, sillä meillä ei ole käytössämme Wilmaa.

Toivotamme kaikille oikein hyvää syyskuuta!

Terveisin Jakomäen ohjaajat

Hello everyone!
The school activities started on 14 August 2020 and at the same time new and already familiar
children were received in the afternoon activities.
Although we had been hoping to get to the new school before school started, August activities
was held on the premises of the old school.
But finally we are a little closer to moving to a new school. Officially, high school students and
everyone else will start moving to the new school premises in stages from 14.9. Puuhala will
therefore move to the new premises on 17.9.
The beautiful weather has favored us throughout August and all activities have been kept
outdoors. In the yard, children have been allowed to play freely. Common games include football
(including girls too), sand crocodile and ball message. There have also been storytelling
moments.
Once we have managed to move to the new premises and the daily patterns have become
familiar, we will also start small group activities. The intention would be to start a monthly forest
exploration.

Remember that now that we have lot outdoors activities, it´s good that the children have the
proper equipment with them. In the future, we will provide information on the storage of spare
clothes and inner shoes.
Please remember to let us know the abcense of your children as we do not have Wilma at our
disposal.
You can also find us on Instagram, puuhalajakomaki
Puuhala also has its own website, www.ippuuhala.com
Don´t hesitate to contact us.
We wish everyone a very happy September!
Regards Jakomäki instructors

