
 

 

TERVETULOA ESIKOULUUN 

  ____________ 

    

 

 

Nakkilan esiopetuksessa toimii neljä ryhmää 

 

VIHREÄ:     Opettajana Silja Uimonen  

KELTAINEN:  Opettajana Anniina Lahti 

PUNAINEN:  Opettajana Virpi Verronen-Lepistö 

SININEN:    Opettajana Arja Peltola 

 

Jokaisessa esiopetusryhmässä on avustaja. Esiopetuksen henkilökunta vastaa myös 

eskarilaisten kerhotoiminnasta. 

Esikoulun erityisopetuksesta vastaavat Arja Peltola p: 040 7475904 ja Virpi 

Verronen-Lepistö. 

 

Tavoitat meidät puhelinnumerosta 044-7475935 (soitto/viesti). 



 

ENSIMMÄISELLÄ VIIKOLLA TO-PE ESKARIAIKA KLO 9:00-12:00 

 

Päiväjärjestys: 

klo 7:00 ovet aukeavat aamukerhoa tarvitseville 

klo 7:30 aamupala aamukerhoon tulleille lapsille 

klo 8:00 esikoulu alkaa (1.ryhmällä) opetustuokio 

klo 8:40 pikku välitunti, vapaata leikkiä 

klo 9:00 2. ryhmän esikoulu alkaa, yhteinen opetustuokio  

klo n.10:00 leikkivälitunti  

klo 10:30 ruokailu 

klo 11:00 ulkoilua 

klo 12:00  1 ryhmän esikoulu päättyy 2 ryhmällä opetustuokio 

klo 13:00  2 ryhmän esikoulu päättyy 

klo 13:30 kerholaisilla välipala 

klo 14:00 vapaata leikkiä/toimintaa/ulkoilua 

klo 17:00 Esiopetuksen iltapäiväkerho päättyy 

 

Esikoulu on kaikilla maanantaista torstaihin joko klo 8:00-12:00 tai 9:00-13:00, 

perjantaisin kaikkien esikoulupäivä on klo 9:00-12:00. Ryhmät jaetaan elokuussa. 

 



Esikoulun toiminnasta tiedotetaan Wilmassa tai reppuvihon välityksellä. Lasten 

hoitoajat ilmoitetaan sähköisesti kaksi (2) viikkoa etukäteen, muut hoitoon 

liittyvät asiat reppuvihon välityksellä tai viestillä eskarin puhelimeen 044 7475935. 

Reppuvihon ja Wilman mahdolliset uudet viestit tarkistetaan esikoulussa ja kotona 

päivittäin. Vanhempien tulisi aina kuitata lukemansa viestit. Repun tulisi olla niin 

suuri, että siihen mahtuu A4-kokoinen vihko. 

 

Huolehdittehan, että lapsella on esikoulussa sisätossut ja varavaatetta. Lapset 

tarvitsevat erikseen sisä- ja ulkovaatteet säällä kuin säällä. Ulkovaatteet ja -jalkineet 

säilytetään kuraeteisessä, jossa on omat paikat kullekin ryhmälle. Ulkoilemme myös 

sadekeleillä ja silloin kuravaatteet ovat tarpeen. Kuravaatteet viedään pestäviksi 

kotiin. Eskarissa voi säilyttää sisäliikuntavaatteita niin että ne ovat aina saatavilla. 

Syksyllä aloitamme ulkoliikunnalla. 

 

Muistattehan nimikoida kaikki lapsen vaatteet ja varusteet. 

 

Eskarista annetaan läksyä kerran viikossa (maanantai tai tiistai). 

 

Jokaiselle lapselle laaditaan syksyn alussa oma henkilökohtainen esiopetuksen 

oppimissuunnitelma yhteistyössä vanhempien kanssa. 

 

Lapsen poissaolosta on aina ilmoitettava esikouluun. Muista kuin sairauspoissaoloista 

täytetään loma-anomus Wilmassa. Sairasta lasta ei saa tuoda eskariin. Lapsen tulee 

kyetä ulkoilemaan ja osallistumaan kaikkeen eskaritoimintaan. Lapsen sairastuessa 

kesken päivän, vanhemmat noutavat hänet kotiin. 

Ruoka-aineallergioista tarvitaan aina terveydenhoitajan tai lääkärin todistus. 



 

Kuljetusoppilaat saavat tiedon kuljetusasioista ennen eskarin alkamista. Eskarin 

avustajat ovat taksia ja bussia vastassa ja saattavat lapset päivän päätteeksi taksiin 

ja bussiin. Mahdollisista muutoksista kuljetuksiin (esim. sairaspoissaolot) vanhemmat 

ilmoittavat suoraan taksille. Muistattehan ilmoittaa muutoksista myös eskariin. 

 

Huolehdittehan, että eskarissa on ajan tasalla olevat yhteystiedot. 

Yhteistyöterveisin 

Kirkonseudun koulun esiopetuksen väki 

 

 

 

 


