TOKION SUOMI-KOULU – KÄYTÄNNÖN ASIOITA:
Suomi-koulu kokoontuu Tokyo International Schoolin tiloissa
lauantaisin klo 11–14. Syyslukukaudella tapaamme yleensä
kuusi kertaa ja kevätlukukaudessa yleensä kahdeksan
kertaa. Tulevan lukukauden koulupäivät vahvistetaan
vanhemmille sähköpostilla ja Tokion Suomi-koulun Facebooksivulla ennen uuden lukukauden alkua.
TURVALLISUUSSÄÄNNÖKSET JA TILOJEN KÄYTTÖ:
TIS on tiukentanut kulunvalvontaa ja tämä vaikuttaa myös Suomi-kouluun seuraavasti:
Kirjautuminen TIS:n aulassa: Kaikkien Suomi-koulun opettajien, johtokunnan jäsenten ja
oppilaiden vanhempien täytyy kirjautua koulun aulassa sisään tullessaan
koulurakennukseen ja kirjautua ulos lähtiessään.
Nimikortti: Kaikkien Suomi-koulun opettajien, johtokunnan jäsenten ja oppilaiden
vanhempien täytyy käyttää kaulaan laitettavaa nimikorttia, jotta TIS:n henkilökunta
näkee, että henkilöllä on oikeus liikkua koulun alueella. Nimikortit jaetaan lukukausimaksun
maksamisen yhteydessä vanhemmille.
Porttivuorot: Koulun portilla täytyy olla koulun alkamisaikaan ja päättymisaikaan (n. 15
min. ennen ja jälkeen) Suomi-koulun edustaja valvomassa, että sisään ei pääse asiattomia
henkilöitä. Porttivuorot jaetaan vanhemmille samaan tapaan kuin kahvilavuorot eli kukin
perhe toimii "porttivahtina" omalla vuorollaan. Johtokunta ilmoittaa
porttivuorokäytännöstä vanhemmille erikseen.
TIS:n koulun piha-alue ja kenttä eivät ole lainkaan käytössämme! Huomioittehan
tämän myös kotiin lähtiessänne: koulupäivän jälkeen EI saa jäädä koulun alueelle
leikkimään. Tämä on TIS:n sääntö, jota Suomi-koulun on noudatettava! TIS yrittää välttää
häiriöiden aiheuttamista lähialueella viikonloppuisin.
Autojen pysäköinti kadulle koulurakennuksen ympärillä on ehdottomasti kielletty:
autot tulee pysäköidä maksullisille pysäköintipaikoille.
Turvallisuus: Tokion Suomi-koululla ei ole vakuutusta oppilaille tapaturmien varalta, vaan
oppilaat ovat omien vakuutuksiensa varassa. Suomi-koululle on laadittu turvallisuusohjeet
ja opettajat osaavat toimia niiden mukaan. Turvallisuusohjeeseen voi tutustua koulun
kotisivuilla.
Luokkatilat TIS:n 4. kerroksessa ovat käytössämme veloituksetta.

KOULUPÄIVÄN KULKU:
Koulupäivä alkaa klo 11. Pienimmät koululaiset odottavat vanhempansa kanssa luokkaan
kutsua käytävässä. Tällä tavoin pääsemme aloittamaan päivän rauhallisesti. Opettaja ei ole
vastuussa lapsista ennen koulupäivän alkua, joten lasta ei pidä jättää ilman valvontaa siihen
saakka. Aloitamme päivän omissa ryhmissä, joista tilanteen mukaan siirrytään
pienryhmätouhuihin tai yhteiselle, esim. juhlapyhiin liittyvälle tuokiolle.
Evästauko pidetään n. klo 12 ja sen kesto vaihtelee ryhmän vireystason ja työskentelyn
mukaan n. 20–40 minuuttia. Omat eväät mukaan! Muistattehan kirjoittaa kaikkiin kouluun
tuotaviin tavaroihin lastenne nimen (erityisesti pienimpien koululaisten tavaroihin).
Liikuntasali on käytössämme iltapäivisin klo 13–14. Varsinkin pienet pääsevät sinne
jaloittelemaan päivän loppupuolella.
Koulupäivä päättyy klo 14, jolloin vanhemmat hakevat lapset luokista.
Vanhempien osallistuminen opetukseen: Vanhempi voi jäädä lapsensa tueksi aluksi, mutta
jatkossa pyrimme itsenäiseen työskentelyyn ilman vanhemman läsnäoloa. Suomi-koulun
tarkoituksena on rohkaista lasta itsenäiseen ryhmässä toimimiseen pienimpien yksilöllisiä
valmiuksia kunnioittaen.
Video- ja valokuvaaminen on kiellettyä oppitunneilla. Poikkeuksena ovat Suomi-koulun
erityistapahtumat, kuten juhlat ja retket eli koko perheelle tarkoitetut tilaisuudet.
Lapsi-vanhempiryhmä: Suomi-koulun yhteydessä toimii neljännen kerroksen musiikkiluokassa 0-3-vuotiaille pienimmille sisaruksille tarkoitettu omatoimiryhmä. Ryhmä kokoontuu itsenäisesti jutustelemaan, leikkimään ja laulamaan Suomi-koulupäivän yhteydessä.
MUKAAN TARVITAAN:





SUOMI-KOULU -KIRJA, -VIHKO TAI -KANSIO
KIRJOITUSVÄLINEET
EVÄÄT
TOSSUT JUMPPAA VARTEN

Muista, satunnaisesti tarvittavista välineistä ilmoitetaan erikseen sähköpostitse ja
ryhmän kotisivulla, jonne päivitetään myös läksyt ja edellisen koulukerran tapahtumat.
Seuratkaa aktiivisesti koulun kotisivuja ja sähköpostianne.

Vinkkejä vanhemmille:
 Puhu lapselle äidinkieltäsi
 Lukekaa aina iltasatu
 Huolehdi, että Suomi-koulu läksyt tulee tehtyä. Hyvä muistisääntö on tehdä
lauantaisin jotain Suomi-kouluun liittyvää. Tullaan kouluun tai tehdään läksyt!

Iloista ja reipasta Suomi-kouluvuotta!
T: opet

