
Hei kotiväki!  

Kiitos kaikille kysymyksiä lähettäneille!  

Iltapäiväkerho käynnistyy huomenna torstaina 13.8.2020. Olemme päivittäin lapsia vastassa koulun pihalla 

klo 12.00. Ensimmäisten viikkojen ajan opettajat tuovat lapset luokista pihaan luoksemme.  

Toimimme iltapäiväkerhossa pienryhmissä, jotka olemme jakaneet lasten luokkien mukaan. Jokaisessa 

pienryhmässä on lapsia noin 20-25 ja aikuisia ryhmässä on 2-3. Toimintamme tapahtuu ulkona koulun 

lähiympäristössä. Välipalan syömme koulun ruokalassa pienryhmissä. Allergiat tulee ilmoittaa 

terveydenhoitajalle, joka vie tiedon keittiölle.  

Iltapäiväkerhossa on mahdollista tehdä läksyjä. Tulemme järjestämään läksyjen tekoon erillisen hetken. 

Alla lista huomioon otettavista asioista, kun iltapäivätoiminta käynnistyy. 

Lasta hakiessanne toivomme, että odotatte rauhassa koulun pihalla, että lapsi saapuu hakupaikkaan. 

Koronan takia joudumme jakamaan lapsia pienempiin ryhmiin sekä ulkoilemaan suurimman osan päivästä. 

Tämä tarkoittaa sitä, että ryhmät saattavat olla ympäri lähiympäristö tai koulua, jolloin lapsen saapuminen 

ja tavaroiden noutaminen saattavat viedä aikaa. 

Valitettavasti emme voi päästää huoltajia kouluntiloihin, joten toivomme, että varaatte hakuhetkiin 

tarpeeksi aikaa. 

Tänä syksynä on entistä tärkeämpää kiinnittää huomiota oikeinlaiseen varustukseen, koska ulkoilemme 

päivittäin säästä riippumatta.  Toivomme lapsille sateen kestäviä ulkoiluvaatteita sekä mahdollisesti 

vaihtovaatteita sadekelien varalle. Varavaatteet säilytetään omissa repuissa. 

Tulemme huolehtimaan hygieniasta tarkasti ja olemme hankkineet Puuhalaan tarpeenmukaiset välineet 

desinfiointia varten sekä valvomme lasten huolellista käsienpesua. Mikäli korona tulee muuttamaan 

järjestelyämme syksyn aikana, informoimme teitä heti.  

Muuttuvista aikatauluista, hakuajoista sekä muista asioista, voitte lähettää viestin tai soittaa suoraan meille 

puhelinnumeroon: 0504108381. Pysyvistä muutoksista voitte olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen 

ip.puuhala@gmail.com. Laskutukseen tai maksuhuojennuksiin liittyvät kysymykset voi lähettää myös sinne. 

Pyydämme teiltä kärsivällisyyttä ja malttia sekä ymmärrystä koronan aiheuttamiin muutoksiin. Toivomme 

myös, että ensimmäiset päivät rauhoitettaisiin itse toimintaan, jotta saamme uudenlaisen arjen 

mahdollisimman sujuvaksi ja turvalliseksi. Hakuhetket ensimmäisten päivien aikana tulevat olemaan 

hektisiä ja toivommekin, että mahdolliset keskusteluhetket pyrittäisiin sopimaan etukäteen klo 16-17 

väliselle ajalle tuleville viikoille. Näin voimme välttää kaikkia tarpeettomia kontakteja. 

Toivomme, että olette rohkeasti ja matalalla kynnyksellä yhteydessä meihin, jos teillä herää kysyttävää tai 

huolta iltapäivätoimintaan liittyen. 

Laitamme torstaina lapsille reppupostina perustietolomakkeen, joka tulisi palauttaa täytettynä ohjaajalle 

mahdollisimman pian. Ilmoitattehan meille lapsenne lähtöajan torstaina 13.8.2020 tekstiviestitse. 

Tekstiviestissä tulee mainita lapsen nimi, hakuaika sekä saako lapsi lähteä omatoimisesti vai tullaanko häntä 

hakemaan. 

Aamukerho alkaa maanantaina 17.08.2020. Ilmoittautuminen tapahtuu Wilman kautta. Otathan huomioon, 

että ilmoittautumisesta ei tule vahvistusviestiä.   

Aurinkoista syksyä koko Puuhalan väen puolesta! 


