TIEDOTE 6 / KEVÄTLUKUKAUSI 2021

KESÄ ON JO OVELLA!
Kevätlukukausi päättyy perjantaina 21.5.2021.
Syyslukukausi alkaa maanantaina 23.8.2021
•

Uusi osoitteemme on 1.8.2021 alkaen: Laurentius-talo, Taidesiipi, Kirkkokatu 6, Lohja

•

Opettajat ovat jakaneet oppilastöitä pitkin kevättä ja loputkin työt jaetaan ennen kuin
lukukausi päättyy. Hakematta jääneitä töitä emme valitettavasti enää siirrä uusiin tiloihin vaan
joudumme heittämään ne pois.

•

Oppilashaku lukuvuodelle 2021–22 päättyy 25.5. Sen jälkeen pystymme laatimaan
lukujärjestyksen. Saatte kotiin lukujärjestyksen kesäkuussa. Jos ehdotettu ryhmä tai ryhmän
kokoontumisaika ei teille sovi, niin ryhmävaihdoksia voi tehdä toimistoon 2.8. alkaen.

•

Toivomme, että seuraatte s-postianne ja pidätte meidät ajan tasalla. Mikäli esimerkiksi
sähköpostiosoitteenne muuttuu tai katuosoite tms. niin kirjautukaa Eepokseen salasanallanne
ja tehkää muutokset sinne suoraan. Kiitos!

•

Nyt alamme vähitellen keskittyä muuttoon. Muutto käynnistyy vauhdilla maanantaina 24.5. ja
pyrimme siihen, että suurin osa koulumme tavaroista on siirretty Taidesiipeen 16.6.
mennessä.

•

Tarvitsetteko hyväkuntoisia koulumme työpöytiä? Tarjolla on sinisiä, punaisia ja vihreitä.
Hinnat ovat kohtuulliset. Kuvikselle voi tulla maanantaina 7.6. klo 15–18 välisenä aikana
tutustumaan. Jos mieleinen pöytä löytyy, voi sen varata. Varattu pöytä pitää noutaa
maanantaina 14.6. klo 15–18 välisenä aikana ja maksu tasarahalla. Pöytien lisäksi saattaa olla
jotain muutakin käyttökelpoista tavaraa tarjolla. Kannattaa siis tulla paikalle! Turvavälit,
maskit, käsihygienia. Jos ruuhkaa, niin päästämme kiinnostuneita sisälle porrastetusti.

•

Haluamme jo tässä vaiheessa kiittää kuluneesta lukuvuodesta! Olemme kaikki yhdessä
selvinneet koronan värittämästä lukuvuodesta. On ollut lähiopetusta, etäopetusta ja
hybridimallia! Koronasta huolimatta olemme järjestäneet vuosinäyttelyn, lopputyönäyttelyn
ja Länsi-Uusimaa-lehden ikkunagalleriassa ovat näyttelyt vaihtuneet useasti. Kauppakeskus
Lohen ikkunassa on uinut upea kalaparvi -näyttely keväällä, on tehty ympäristötaidetta ja
taidehistoriallisia linnunpönttöjä on valmistunut syksyn taidetempausta silmällä pitäen. Koulu
on toiminut aktiivisesti ja olemme kaikki olleet joustavia! Kiitos meille kaikille!

Kohti ihanaa, värikästä ja rentoa kesälomaa!
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