MARRASKUU 2017

TAUKO-TIEDOTE
Tiedote julkaistaan helmi-, huhti-, syys- ja marraskuussa ja se on luettavissa
osoitteessa www.tauko.com -> taukolaiset

MARRASKUU - NOVEMBER

.

Matinea ja paja-viikko 13. - 17.11. Ei normaalia opetusta vaan matineoita ja pajoja. Erillinen tiedote
jaetaan oppilaille ja sähköpostitse vanhemmille. Tulkaa kaikki mukaan pajoihin!

JOULUKUU - DECEMBER
4. - 9.12 Viimeiset normaalit tunnit, paitsi itsenäisyyspäivän keskiviikko siirtyy seuraavalle viikolle;
keskiviikon viimeinen normaali opetuspäivä on siis 13.12.
4. - 9.12 Last lessons of the semester, except for wednesday´s lessons which will be held on 13.12 due to
Independence-day.
Viikolla 50 ja 51. Siirretyt tunnit ja rästitunnit: tarkista kalenterista tilanne, www.tauko.com —> Taukolaiset.
Rästitunnille tulee ilmoittautua kirjoittamalla nimi luokan ovessa olevaan listaan. Sign up for a makeup
lesson, the available hour will be posted on your classroom door.
Syyslukukauden päättää joulukonsertti Kannusalissa keskiviikkona 20.12. klo 18.00. (os. Kannusillankatu
4, Espoon keskus) Tervetuloa! Christmas concert at Kannusali at 6 pm, 20.12.Welcome!

MARSSIRUMPURYHMÄ WeDrumAsOne JOULUKADUN AVAJAISISSA!
Taukon marssirumpuryhmä on jälleen mukana joulukadun avajaisissa Helsingissä sunnuntaina 26.11.

Our drumline WeDrumAsOne will be seen at the grand opening of the Christmas season in Helsinki.

RÄSTITUNNIT viikolla 50 ja 51
TYKKÄÄ MEISTÄ!

Makeup lessons week 50 and 51

Ajankohtaista tietoa
suoraan etusivullesi :)
Like us on FB!
Get info and updates
directly to your
Facebook feed :)

Oletko ollut pois tunneilta? Halutessasi voit tulla
rästitunnille. Luokan ovessa on lista, kirjoita siihen nimesi,
jos osallistut rästitunnille.
Voit tarkistaa rästitunnin ajankohdan myös kalenterista:
www.tauko.com -> Taukolaiset.
Did you miss a lesson during the semester? You may sign
up for a makeup lesson. Available hours will be posted on
your classroom door.

RYTMIMUSIIKKIOPISTO TAUKO

WWW.TAUKO.COM

Kalenteri Taukon KOTISIVUILLA!
Taukon kotisivuilta www.tauko.com löytyy ajankohtaista tietoa ylävalikossa ”Taukolaiset” -osiossa, jota
klikkaamalla ruutuun tulee hetken odottelun jälkeen kalenteri. Kalenterista voi valita päivä, viikko tai
kuukausinäkymän ja otsikkoa klikkaamalla saa tapahtumasta lisää tietoa.
Sivusto on myös mobiiliresponsiivinen, näkymään kuitenkin vaikuttaa mobiililaitteen omat asetukset.
Käy tutustumassa! Remember to check Tauko´s home page every now and then. At the top panel you can ﬁnd
”Taukolaiset”, by clicking it there will be calender where you can choose different views like day, week or
month. The calender shows the current info!

TAUKON MUSAKERHOT
PERUSKOULUILLA
Taukon järjestämät musa- ja bänditunnit ovat
kahden Taukon opettajan vetämiä kerhoja heti
koulupäivän päätyttyä.Vielä muutama koulu
mahtuisi mukaan, ota yhteyttä jos tunnet
kiinnostuneen koulun!

OPISKELUPAIKAN VARAAMINEN
KEVÄTLUKUKAUDELLE /Reserve your slot for
spring semester!

HAPPY HOLIDAYS!
Joululoma
23.12.2017 - 5.1.2018
Christmas break
23.12.2017 - 5.1.2018

Oppilaspaikka varataan seuraavalle lukukaudelle
maksamalla varausmaksu 90€ kotiin tulevalla laskulla.
Loppulukukausimaksu postitetaan kotiin tammikuussa.
Huom: jokaisella laskulla on oma viitenumero, käytäthän sitä
jotta suoritus kohdistuu oikein! You can conﬁrm your
attendance for the next semester by paying a reservation fee
of 90€. Att.: every invoice you receive has its own reference
number, please use it to get the payment right!

TAMMIKUU - JANUARY
6.1.2018 Avoimet ovet Olarissa klo 15.00-16.00
8.1.2018 Kevätlukukausi alkaa. Tunnit jatkuvat entiseen
aikaan, ellei opettajan kanssa muuta sovita.
8.1.2018 Lessons continue as usual.

YHTEYSTIEDOT:

Foto: Johanna Lönnberg

CONTACT INFO:

Toimisto, The ofﬁce: 09 8133 565
tekstiviestit toimistoon, text message to the ofﬁce: 0400 794621
sähköposti, e-mail: toimisto@tauko.com
kotisivut, home page: www.tauko.com
Toimipisteet, Schools:
Olari (Pihatörmä 1 A) ja Karakallio ( Kotkatie 4)
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