Satakieli
Jäsentiedote 4 | 2021

Vantaan seudun steinerkoulu
Pohjantähti • Pikkukarhu

Satakieli 4 | 2021

Anna joulun opettaa

Sisällys

M

Vantaan seudun steinerkoulu
Satakielentie 5, 01450 Vantaa
Puh. toimisto (09) 8386 4810
Puh. opettajat (09) 8386 4818
www.vantaansteinerkoulu.fi

Anna joulun opettaa.................................................3

Genesis 3.lk..............................................................6

ennyt vuosi on ravistellut koko maailmaa ja moni on varmasti loman tarpeessa.
Hurjan pyörityksen jälkeen on hyvä päästä myrskyn silmään lepäämään ja toisaalta
antaa koettujen hetkien muuttua oivalluksiksi.
Ajatus alkavasta joululomasta voi tuntua kaiken kaaoksen keskellä yhdeltä murikalta
lisää kivirekeen. Joulun ei kuitenkaan tarvitse olla suoritus, vaikka sen olisikin tarkoitus
rakentaa ja valmistaa tulevaan.
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Helpommin sanottu kuin tehty, voisi ajatella.
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Kuten kouluarjessa ja työelämässäkin opimme ja omaksumme asioita eri tavoin, myös
tapamme palautua ovat erilaiset.
Yksi tarvitsee touhua ja tekemistä rentoutuakseen, toisen mieli taas käsittelee näkemäänsä
ja kuulemaansa parhaiten nukkumalla.
Yhtä tärkeitä ja arvokkaita ovat joulusiivous, piparitalkoot, kuin kynttilän liekin
katseleminen hämärässä huoneessa.
Joulu vahvistaa jatkamaan eteenpäin. Syksyn aikana opitut asiat asettuvat paikoilleen ja
muuttuvat osaksi itseämme.
Yksi joulun perimmäisistä ajatuksista on valon syttyminen pimeyden keskelle. Toivon
herääminen. Joulu antaa mahdollisuuden pysähtyä hyvien ajatusten äärelle ja kiittää
kuluneesta vuodesta.
Muistetaan kiittää myös itseämme. Hyvä tapa osoittaa kiitollisuutta on hyväksyä omat
tarpeensa ja kunnioittaa niitä. Joulu kyllä tulee, opettaa, parantaa ja vahvistaa.
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s Kuva Ville Luonuansuu

Jenni Kokander,
koulumme johtokunnan viestintä- ja markkinointivastaava
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Johtokuntaesittelyt Puheenjohtaja

Jukka Koivulintu, puheenjohtaja
Millä luokalla lapsesi ovat?
Aino on kutosella.
Ammatti? Controller, värkkäilen
Varustelekan taloushallintoa.
Lempiväri? Tänään toimii lime vihreä.
Lempiruoka? Semmonen jossa on
kaloreita.
Mistä innostut? Punttisalista, töissä
aivopähkinöistä
Mistä hermostut? Ylikuormittuneena
vähän mistä vaan.
Parhain puolesi? Oikea puoli.
Mistä unelmoit? Maanantai-aamuisin
nukkumisesta.
Mikä eläin olisit? Karhulla vaikuttaa
olevan mukavaa.
Mikä puu olisit? Pihlajat vetää syksyllä
puoleensa.
Mikä väri olisit? Ehkä joku maastonvihreä.
Mikä kaupunki olisit? En välittäisi olla
kaupunki.
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Kolmasluokkalaiset maalasivat luomiskertomuksen neljännen päivän, jolloin syntyivät päivää ja yötä hallitsevat
valot.
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Projektioppiminen 4.lK
Meillä oli luokassamme projektioppi. Tätä projektia
oli meillä kolme kertaa ja yleensä keskiviikkona.
Meidän opettaja oli Paula. Paula on yleensä
esikoulussa. Projektissa ensimmäisenä päivänä
kävimme läpi aikajanaa ja piirsimme kivikautisia/
kalevalaisia koruja. Toisena päivänä leivoimme
Aleksanterin leivosta. Se oli hyvää mutta hyvin
makeaa. Viimeisenä päivänä piirsimme muotoja
yhdellä viivalla. Minä pidin tästä projektista. Se oli
hauskaa! - Judit
Alussa me piirrettiin vanhoja koruja ja se oli tosi
kivaa. Ja tehtiin aikajana. Seuraavalla kerralla me
leivottiin aleksanterin leivoksia. Ne oli hyviä mutta
aika makeita. Kolmannella kerralla me piirrettiin
muotoja. - Ona
“Aikajana” oli semmoinen, että mentiin jonoon
ja eka oppilas oli lapsi, toka oli iskä jne….
“Leipominen” Me siis leivottiin aleksanterinleivos.
Sisältö: 1dl sokeria, 4 ½ dl vehnäjauhoja, 200g
margariinia, 1 muna, 1tl leivinjauhoja.
Mielipide tehtävästä 5/5. - Elias

s Estella 4. lk
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Terveisiä eskarista
ja ip-kerhosta

Vanha ATK-luokka sai uutta ilmettä, kun se sisustettiin eskareiden ja iltapäiväkerholaisten
käyttöön.

Eskarissa juhlittiin adventtia omalla adventtispiraalilla.
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Terveisiä lukiosta
Lukion kolmosilla oli kiireinen ja luova syksy. Osa opiskelijoista tanssi aikaisemmin siirretyt Wanhojen
tanssit. Luokka harjoitteli ja esitti tunteikkaan ja hienon näytelmän Myrskyluodon Maija. Näiden lisäksi
opiskelijat esittelivät marraskuussa päättötyönsä. Niitä olikin monipuolisesti eri aiheista tehty.
Päättötyöaiheet:
Kissan kiipeilyteline, Julia
Tuolien entisöinti, Elisabet
Portaat, Amanda
Koiran talutushihna, suunnittelu, toteutus, markkinointi ja
myynti, Asta
Terraario käärmeelle, Samu
Kielten opettelu videopelien kautta, Matias A.
Valokuva-albumi autoista, Sonja
Piirustus, Joni
Pöytä, Matias L.
Tietokonepeli, Nino
Näytelmäkäsikirjoitus Blues Brothers -elokuvasta, Aimo
Kolme erityylistä itsetuotettua kappaletta, Saku
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JOULUN TAIKaa
Koululla vietettiin ihanaa Joulun
taikaa -tapahtumapäivää lauantaina
27.11.2021. Luokat vanhempineen ja
opettajineen olivat järjestäneet jouluista
ja talvista ohjelmaa. Aamulla auringon
noustessa pihalta paljastui hienot
jouluiset koristeet. Hiljalleen pihalla
alkoi näkymään liikettä kun myyjäisiä,
pajoja ja kahvilaa alettiin rakentamaan.
Saattoipa jossain vilahtaa tonttujakin?
Alpakat ja puput saapuivat ilostuttamaan
kävijöitä ja nukketeatterin lavasteita
rakennettiin eurytmiasaliin.
Tapahtuman alkaessa kahdelta joulun
taikaa oli jo aistittavissa ympäri koulun
aluetta. Viileästä säästä huolimatta
ihmisiä tuli kokoajan lisää ja parkkipaikat
olikin välillä melko täynnä.
Kodassa tulen loimussa pääsi tapaamaan
joulupukkia. Moni kävikin jättämässä
joululahjatoiveita ja laulamassa
joululauluja pukin kanssa. Samaan
aikaan pihalla hypittiin säkkihyppelyä
hyviä palkintoja tavoitellen ja pienimmät
nauttivat nukketeatterista.
Joulukonsertissa kuultiin monenlaisia
esityksiä joululauluista vähän
raskaampiinkin esityksiin.

s kuva Jenni Kokander

Myyjäisissä ja tonttupajoissa kävi kuhina
kun makeat jouluherkut kävivät kaupaksi
ja pajoissa touhuttiin jouluisia askareita.
Poniajelu hämärtyvässä illassa lyhtyjen
valossa oli varmasti monelle mieluisa
kokemus. Pihalla oli yli 250 ulkotulta
tunnelmaa luomassa.
Illan ehkä odotetuin tapahtuma oli
tulishow, jota seurattiinkin sankoin
joukoin.
Kiitos kaikille kun olitte yhdessä
luomassa Joulun taikaa!

s kuva Ville Luonuansuu

s kuvat Jenni Kokander
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