
 

                                                            Lokakuun tiedote         

 

      Hei kaikille! 

 

      Kaunista syksyn alkua kaikille. Ruska on mahtavimmillaan 

      ja olemme vielä toistaiseksi säästyneet suuremmilta  

      sateilta ja myrskyiltä. 

Muutto uuteen kouluun sujui hienosti ja kohta tulee täyteen kokonainen 

kuukausi uudessa koulussa. Vielä meillä on paljon opittavaa säännöissä ja 

organisoinnissa, mutta uskomme että kun nämä asiat saadaan kuntoon, 

tulemme viihtymään erinomaisesti uudessa koulussa. 

 

Ensimmäinen metsäretki tehtiin lähi lammelle “Brutskille”. Välipala otettiin 

mukaan koulun keittiöstä ja se nautittiin mukavasti kaadetun puun päällä. 

Sieniä on tänä vuonna ollut metsässä paljon joten niitäkin löytyi paljon matkan 

varrelta. Ja eihän lampi olisi lampi jos siellä ei olisi myös sorsia. 



 

Kuun lopussa tarkoituksena on järjestää Halloween-disko ja lapset saavat 

pukeutua omiin asuihinsa. Kolme parasta pukua palkitaan. 

Syysloman jälkeen alkavat uudet kerhot; askartelukerho, satukirjakerho, jooga, 

legokerho ja tiedekerho. Lapset saavat tutustua eri kerhoihin, jonka jälkeen 

toivomme, että jokaiselle löytyy mieluisaa tekemistä. 

Toivotamme kaikille hyvää syksyn alkua! 

 

Muistutukseksi, syyslomalla 12.-16.10.2020 Puuhala on kiinni. 

 

Terveisin Jakomäki Puuhalan ohjaajat 



Hi everyone! 

 

Beautiful beginning of autumn for everyone. Autumn has presented its most 

spectacular colors and we have so far been spared from heavier rains and 

storms. 

 

The relocation to the new school went well and it´s been almost  full month in 

the new school. We still have a lot to learn in terms of rules and organization, 

but we believe that once these things are fixed, we will have a great time in the 

new school. 

 

The first forest hike was made to the nearby pond “Brutski”. The snack was 

taken from the school kitchen and was comfortably enjoyed on top of the felt 

tree. 

There have been a lot of mushrooms in the forest this year, so a lot of them 

were found along the way. And the pond would not be a pond if there were no 

ducks. 

 

At the end of the month, the purpose is to hold a Halloween disco and children 

will be allowed to dress up in their own costumes. The top three costumes will 

be rewarded. 

 

After the fall holidays, new Clubs will begin; craft club, storybook club, yoga, 

lego club and science club. Children will get to know the different clubs, after 

which we hope that everyone will find something nice to do. 

 

We wish everyone a happy autum! 

 

As a reminder, during the autumn holidays 12.-16.10.2020 Puuhala is closed. 
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