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Kanniston koulun sisäilmaan liittyvät toimet hoidetaan syyslomaviikolla

Hei!
Tässä tiedoksenne Kanniston koulun henkilöstölle ja huoltajille tänään lähetetty tiedote koulun
kakkoskerroksessa tehtävien siivouksien ja nuohouksien aikataulusta ja niistä johtuvista poikkeusjärjestelyistä
koulun toiminnassa.
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Kanniston koulun sisäilmaan liittyvät toimet hoidetaan syyslomaviikolla
Kanniston koulun ilmastointikanavien nuohous ja tilojen perusteellinen siivous toteutetaan syyslomaviikolla 10.–
20.10.2014. Nuohous ja siivous koskevat aluetta, jossa korjaustoimia on tehty eli kakkoskerrosta.
Koulun tilat eivät ole tänä aikana käytössä. Muut tilat kuten päiväkoti, nuorisotila ja hammashoitola toimivat
normaalisti. Iltapäivätoiminta järjestyy normaalista, mutta on syytä pukeutua säänmukaisilla varusteilla. Koulun
liikuntasali on iltapäiväkerhon ja vapaa-ajan käyttäjien käytössä, sillä sinne on oma kulkureittinsä.
Koulun tiloja korjattiin kesällä Vahanen Oy:n laatiman tutkimusraportin perusteella. Korjaustyöt onnistuivat
suunnitelman mukaisesti, mutta korjausten jälkeisestä loppusiivouksesta huolimatta koulun tiloissa on todettu
edelleen puhdistustarvetta. Tutkimusraportin yhteenveto on tallennettu koulun kotisivulle
http://www.vantaa.fi/kanniston_koulu
Opetusjärjestelyt syyslomaviikon aikana toteutetaan seuraavasti:
- perjantaina 10.10. koulu päättyy kaikilla klo 12.15
- maanantaina ja tiistaina 13.–14.10. retkeillään ja ulkoillaan
- keskiviikko 15.10. on lomapäivä, joka korvataan kevätlukukauden aikana myöhemmin ilmoitettavana
lauantaityöpäivänä.
- syysloma on torstaista maanantaihin 16.- 20.10.
- tiistaina 21.10 koulu alkaa klo 9.00
Yksityiskohtaiset ohjeet retki- ja liikuntapäivien varustuksesta ja aikatauluista ilmoitetaan perheille viimeistään
torstaina 9.10. ilmestyvässä kotitiedotteessa.
Opettajat ottavat suoraan yhteyttä niihin perheisiin, joiden kanssa on aikaisemmin sovittu arviointikeskustelut, sillä
myös niihin tulee muutoksia.
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Ystävällisin terveisin
rehtori
Helena Jauho

2

