HELMIKUU 2018

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

HELMIKUU - FEBRUARY
5. - 9.2. Kaikki yhdessä -viikko. Tällä viikolla on tunnilla vähän erilaista ohjelmaa; kivaa yhdessäoloa!
Espoon kaupungin strategian mukaisesti edistämme sosiaalisen kestävyyden ulottuvuutta, myös
vanhemmat ovat tervetulleita mukaan! All together -week. This week we’ll have a different program; fun
together! We`ll improve social skills by playing games and chatting, also parents are welcome to join!
19. - 23.2. Talviloma, ei opetusta. Ski holiday, no teaching.

MAALISUU - MARCH
2. - 3.3 Musiikkitieto 3 (sävellys ja improvisointi). Tarkoitettu kaikille yläkoululaisille ja aikuisille, laajan
oppimäärän opiskelijoille pakollinen kurssi. Pe klo 17.00 - 18.30 ja la klo 12.00 - 13.30. Opena on Timo
Pekonen. Musiikkitieto course is meant for middle school students and older.
Fri at 17.00 - 18.30 and Sat at 12.00 - 13.30, the teacher is Timo Pekonen.
5. - 9.3 Kaverituntiviikko; tällä viikolla voit ottaa kaverin tai perheenjäsenen mukaan tunnille musisoimaan!
Take a friend or family member with you to the lesson!
30.3. - 2.4. Pääsiäisloma, ei opetusta! Easter holiday, no lessons.

HUHTIKUU - APRIL
16. - 20.4. Matinea ja pajaviikko. Normaalin opetuksen sijaan pieniä esiintymisiä, matineoita ja pajoja. Saat
maaliskuun lopussa tiedotteen jossa on tarkemmin kerrottu vaihtoehdoista ja niihin ilmoittautumisesta.
Innovative week! Instead of normal lessons there will be other workshops and events that support your
learning. More info will be given out before the Easter holiday.

Musiikin perusteet eli teoriatunnit kuuluvat kaikkien

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

RYTMIMUSIIKKIOPISTO TAUKO

oppilaiden lukukausimaksuun. The basics of music are
theory lessons that are included in every students term fee.
Ryhmät ovat seuraavat:
- maanantaisin klo 19.45 (ope Mikko Salovaara)
- tiistaisin klo 15.45 (ope Tommi Tampio)
Oppikirjana käytetään kirjaa Tohtori Toonika ja molempiin
ryhmiin mahtuu lisää opiskelijoita!

WWW.TAUKO.COM

BÄNDIsoitosta kiinnostunut?

UKULELEA SOITTAMAAN?

Perustamme uusia bändejä aina kun saamme sopivan

Ukulele on alkuperältään hawaijilainen
pienikokoinen nelikielinen kitara. Sen suosio
on kasvussa etenkin peruskouluissa helpon
käsiteltävyyden ja edullisen hinnan vuoksi. Se

kokoonpanon kasaan. Nyt kaivataan erityisesti n. 10 - 12 v.
kitaristeja ja bändissä laulamisesta kiinnostuneita oppilaita.
Ota yhteyttä toimistoon!

sopii myös mainiosti kitaransoiton
alkusoittimeksi nuoremmille oppilaille pienen
kokonsa vuoksi.
We’re starting new ukulele groups in Tauko

UUSI opetussuunnitelma 2018

given we have enough interested students –

Opetushallitus on vahvistanut uudet taiteen perusopetuksen

contact our ofﬁce to learn an easy, affordable
and happy instrument!

opetussuunnitelman perusteet joiden perusteella laadittu
oppilaitoskohtainen ops tulee ottaa käyttöön ensi syksynä.
Uuden suunnitelman laatimisessa kuunnellaan opettajia,
oppilaita, vanhempia ja sidosryhmiä. Olemme saaneet
arvokasta palautetta kaikilta ja olemme vahvasti tietoisia
roolistamme lapsen ja nuoren kasvun tukijoina.Yleisen
oppimäärän motoksi onkin noussut: ihmisenä kasvaminen
instrumentti välineenä!

UUSIA OPETTAJIA!

KALENTERI netissä
Taukon kotisivuilta www.tauko.com löytyy ylävalikosta
Taukolaiset -otsikko jossa ensimmäisenä, hetken
latautumisen jälkeen, aukeaa kalenteri. Kalenterista saa

Tommi Tampio opettaa kitaransoittoa,
musiikin perusteita ja ohjaa
koulukerhoja yhdessä Sanna Jäänvirran
kanssa.
Sirke Salni opettaa
päiväkotimuskarilaisia ja tarvittaessa
myös koulukerholaisia.

esiin erilaisia näkymiä ja sieltä löytyy sijaistietoa,
lomamerkinnät ja muut tapahtumat. Käy tutustumassa!
E-calendar! At www.tauko.com you can ﬁnd our e-calendar
under the section ’Taukolaiset’. The calendar shows things
like information about substitute teachers, when the
different holidays are, and other events. Go check it out!

Tervetuloa joukkoon!
NEW TEACHERS!
Tommi Tampio (guitar, music theory and
school clubs), Sanna Jäänvirta (school clubs)
and Sirke Salni (music in day cares)
Welcome!

YHTEYSTIEDOT:

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)

RYTMIMUSIIKKIOPISTO TAUKO

WWW.TAUKO.COM

