Veikkolan alueen kerhot
Veikkolan koululla toimivat kerhot
Koulun kerhot ovat maksuttomia ja alkavat koulun tiloissa kunkin kerhon esittelyssä mainittuna
ajankohtana. Kerhotoiminta voidaan aloittaa, jos ryhmään ilmoittautuu vähintään 15 oppilasta. Jos
oppilaita ilmoittautuu johonkin kerhoista enemmän kuin siihen voidaan ottaa, joudutaan oppilaita
jättämään jonotuspaikoille / varapaikoille ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautuminen kerhoihin tapahtuu suoraan opettajalle/kerho-ohjaajalle alla olevan esitteen
mukaisesti. Laitathan ilmoittautumiseen mukaan lapsen koko nimen, lapsen luokan ja huoltajan
puhelinnumeron/yhteystiedot.

KÄSITYÖ- JA ASKARTELUKERHO 1.-6.lk
Kerhossa harjoitellaan kädentaitoja tekstiilityön ja askartelun tekniikoiden avulla. Aiheina ovat esim.
pienet maskotit ja pehmolelut, korut, korttiaskartelu ja origami. Töitä tehdään pääosin vuodenajan
teemoja seuraillen, mutta niitä voidaan toteuttaa myös oppilaan ideoiden ja toiveiden pohjalta.
Keskeistä on mukava tekeminen yhdessä ja jokaiselle kerholaiselle mietitään omille taidoille sopivia,
mielekkäitä töitä.
Kerho kokoontuu 25.9. alkaen tiistaisin klo 14-15 luokassa A 09 (6B-kotiluokka).
Tervetuloa kerhoon! Ilmoittautumiset Helmi-viestillä Tiina Ilander tai tiina.ilander@kirkkonummi.fi
MATKALLA MAAILMA -KERHO 3.-6.lk
Kerhossa tutkitaan maailman eri kulttuureita ja kieliä. Joskus me leivotaan, toisinaan leikitään, välillä
kirjoitetaan viestejä purjelaivaan maailmalle. Kerhossa opit taittelemaan origameja, kirjoittamaan
hirakanoja ja taiteilemaan kanjia. Miten toimitaan lentokentillä, entä ravintolassa maailmalla, miten
syödään syömäpuikoilla tai miten lapset käyvät koulua Espanjassa tai Walesissa? Kaikki nämä
salaisuudet saat tietää kerhossa. Retkikin on luvassa.
Kerho kokoontuu keskiviikkoisin luokassa 250 kello 14.00 alkaen. Tavataan ensimmäisen kerran 19.9.
Kerhoa vetää Tuija Collander
Tervetuloa mukaan matkalle! Ilmoittautumiset Helmi-viestillä Tuija Collander tai
tuija.collander@kirkkonummi.fi

ROBOTIIKKA-KERHO 5.-9.lk
Tutustutaan koodaukseen ja robotiikkaan itse tehden, kokeillen ja rakennellen. Tarkoituksena myös
mahdollisesti valmentautua ja osallistua erilaisiin Lego-robottien ympärillä pidettäviin kilpailuihin.
Opettajana Hannu Björkqvist. Kerho kokoontuu keskiviikkoisin klo 15 alkaen 12.9.
Ilmoittautumiset Helmin kautta Hannu Björkqvist tai hannu.bjorkqvist@kirkkonummi.fi

LIIKUNTAKERHO 3.-6.lk
Ti klo 15-16, liikuntasali (alkaa 18.9)
Liikuntakerho 3.-6. luokkalaisille tytöille ja pojille. Kerho kokoontuu syys-lokakuussa tiistaisin klo 15-16
liikuntasalissa ja jatkuu keväällä. Ohjelmassa monipuolisia pelejä ja liikunnallisia leikkejä. Varusteiksi
sisäliikuntavaatteet, sisäpelikengät ja juomapullo.
Ilmoittautumiset Helmin kautta Jesse Saarinen tai sähköpostilla jesse.saarinen@kirkkonummi.fi
SALIBANDYKERHO 7.-9.lk,
Ti klo 15-16, liikuntasali (alkaa marraskuussa)
Salibandykerho 7-9 -luokkalaisille tytöille ja pojille. Kerho pidetään Veikkolan koulun liikuntasalissa
tiistaisin klo 15-16. Kerho on tarkoitettu kaikille lajista kiinnostuneille yläkoululaisille, toiveiden
mukaan kokeillaan myös muita palloilulajeja.
Ilmoittautuminen 30.9 mennessä.
Ilmoittautuminen Helmi-viestillä Ari Jutilalle, tai sähköpostilla ari.jutila@kirkkonummi.fi
LÄKSYKERHO (7.-9.lk)
Kokoontuu tarpeen mukaan kokoonpanoa vaihdellen syksyn ajan. Kerhossa harjoitellaan oppilaan
itseohjautuvuuden ja oppimaan oppimisen taitojen kartuttamista. Työtapana oppilaita ohjataan
omatoimiseen tekemiseen ja oman oppimistyylin löytämiseen sekä niiden hyödyntämiseen
arkielämässä. Käytännössä tämä tarkoittaa reaaliaineiden sekä muiden lukuaineiden ja niistä tulleiden
läksyjen opiskelua ohjatusti, jotta itsenäinen työskentely kotona olisi jatkossa helpompaa ja
miellyttävämpää.
Oppilaita ohjataan kerhoon tarpeen mukaan.
Yhteydenotot Helmi-viestillä Juuli Puhto tai juuli.puhto@kirkkonummi.fi

Vuorenmäen koululla toimivat kerhot
KOIRAKERHO (1.-6. lk.)
· ohjaajat: Tarja Dillström ja Marianne Miskala-Mäkinen
· kerho alkaa: Kerho alkaa maaliskuussa 2019 ja tarkemmat tiedot annetaan
myöhemmin.
· kerhopäivä ja –aika: ei vielä tiedossa
· kerhon kuvaus: Koirakerhossa oppilaita ohjataan opettamaan omalle koiralleen pieniä
temppuja, jotka parantavat koiran ja ohjaajan yhteistyötä. Koulutusmetodina
käytämme positiivista vahvistamista. Kerhokerrat sisältävät sekä teoriaa, että
käytännönharjoituksia. Kerhoon tulevan koiran tulee olla koirasosiaalinen ja oppilaalla
hallinnassa. Koiria ei kuitenkaan päästetä kontaktiin toistensa kanssa.
· ilmoittautumiset: tarja.dillstrom@edu.kirkkonummi.fi
JOOGAKERHO (1.-6. lk.)
· ohjaaja: Eeva Tanttinen
· kerho alkaa: Ensimmäiset viisi kertaa ovat syksyllä 22.10.-19.11. ja toiset viisi kertaa ovat
keväällä 14.1.-11.2.
·

kerhopäivä ja –aika: maanantaisin klo 14-15

·
·

kerhon kuvaus: Lasten jooga on tarkoitettu 1.-6. -luokkalaisille tytöille ja pojille.
ilmoittautumiset: eeva.tanttinen@edu.kirkkonummi.fi

UKULELE-KERHO (4.-6. lk)
· ohjaaja: Seppo Hiltunen
· kerho alkaa: mukaan voi tulla jo 1.10.2018 lähtien
· kerhopäivä ja –aika: ma 14-15.30
· kerhon kuvaus: Kerho sopii sekä vasta-alkajille, että hieman osaaville. Kerhossa
harjoitellaan sointuja ja yhteissoittoa mukavassa seurassa. Koulu voi tarjota
lainasoittimen kerhon ajaksi. Tervetuloa mukaan.
· ilmoittautumiset: seppo.ensio.hiltunen@edu.kirkkonummi.fi
KEPPARIKERHO (1.-3. lk)
· ohjaaja: Veera Kojola
· kerho alkaa: 25.2.2019
· kerhopäivä ja –aika: maanantaisin klo 13.15-14.45
· kerhon kuvaus: Tervetuloa keppihevosten maailmasta kiinnostuneet. Kerhossa valmistamme
·

omat keppihevoset. Harjoittelemme niillä ratsastamista sekä esteillä että maastossa. Kaikki
innokkaat vain mukaan!
ilmoittautumiset: veera.kojola@kirkkonummi.fi

LAUTAPELIKERHO (3.-6. lk)
· ohjaaja: Janne Kyllönen
· kerho alkaa: 4.2.2019
· kerhopäivä ja –aika: maanantaisin klo 14-15.30
· kerhon kuvaus: Lautapelikerhossa tutustumme lautapelien moninaiseen maailmaan.
·

Tutustumme vanhoihin klassikoihin, pelaamme uudempia, hieman haastavampia pelejä ja
kenties jopa suunnittelemme omia ennennäkemättömiä lautapelejämme.
ilmoittautumiset: janne.kyllonen@kirkkonummi.fi

KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA-KERHO (1.-6. lk)
· ohjaajat: Päivi Ahonen ja muita koulun opettajia
· kerho alkaa: 8.10.2018
· kerhopäivä ja –aika: torstaina klo 13:15 -15:00 (syyslukukaudella aika torstaisin ja
·

·

kevätlukukaudella aikaa tarkistetaan)
kerhon kuvaus: Kerhoon saavat osallistua kaikki halukkaat ja erittäin suositeltavaa on
osallistuminen ympäristöagenteille. Kerhossa toteutetaan metsäretkiä, joissa havainnoidaan
luontoa eri aistien kautta. Tutustutaan eri tapoihin säästää luonnonvaroja. Ympäristöagentit
suorittavat syksyllä kartoituksia koulun kestävän kehityksen tilanteesta ja luovat
parannusehdotuksia. Lisäksi he suorittavat luokissa esim. koulutuksia. Kerho toimii yhteistyössä
HSY-kummikouluhankkeen kanssa.
ilmoittautumiset: paivi.ahonen@kirkkonummi.fi (ympäristöagenttien ei erikseen tarvitse
ilmoittautua)

