SYYSKUU 2018

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

Syyskuu - September
17. - 21.9. Kaikki yhdessä -viikko. Oppilaat tulevat tunnille normaaliin
aikaan, luokkien ovet ovat avoinna ja pelaamme/soitamme kaikki
yhdessä. Tarjolla mehua ja hedelmiä, vanhemmat tervetuloa mukaan!
All together -week.We play all together different games/instruments,
there´s juice and fruits available. Parents are welcome to join!

Lokakuu - Oktober
8 - 12.10. Kaverit mukaan tunnille -viikko. Ota kaveri tai perheenjäsen mukaan musisoimaan! Bring a
friend or a family member with you to class to see what we do!
15. - 19.10. Syysloma, ei opetusta.

Marraskuu - November
14. ja 15.11. Matineat pidetään tänä syksynä Iso Omenan kirjaston stagella. The matinees will be in Iso
Omena library.

Opemuutoksia/ New teachers!
Toivotamme tervetulleiksi kaksi uutta
opettajaa:
pianonsoiton opettaja Paula Präktig toimii
Teemun opintovapaasijaisena ja
rumpujensoiton opettaja Saku Hjelt sijaistaa
Keviniä tämän lukukauden.
Tervetuloa joukkoon!
We are welcoming two new teachers:
Paula Präktig, piano and Saku Hjelt, drums

MuHa -tunnit - Music Theory
Musiikin hahmotusaineet eli teoria kuuluvat
kaikkien oppilaiden lukukausimaksuun. Tunnit
ovat Olarissa:
maanantaisin klo 19.10 (13 v. - aikuiset) , ope
Mikko Salovaara
tiistaisin klo 16.00 (10 - 12 -vuotiaat), ope
Tommi Tampio
You can sign up for music theory class for free!
Classes in Olari on
Mondays at 19.10 (from 13 years and up) and
Tuesdays at 16.00 (for student 10 - 13 years)
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Taiteen perusopetuksen uusi ops
www.tauko.com
Ajankohtaista -> kalenteri
Kotisivujen kalenterista löydät
ajankohtaiset tiedot sijaisista
ja korvaavista tunneista.
Our website has a calendar
with information of possible
replacement lessons and
schedule changes. Check it

Uusi opetussuunnitelma on nyt ensimmäistä lukukautta
käytössä.Yleisen oppimäärän puolella suurin muutos on
opintojen rakenteen selkiyttäminen yhteisiin opintoihin ja
teemaopintoihin. Yhteiset opinnot jakautuu Taukossa
tutustumisvaiheeseen ja harjaantumisvaiheeseen ja
teemaopinnot vakiintumisvaiheeseen ja syventämisvaiheeseen.
Nämä neljä opintokokonaisuutta opiskeltuaan (yhteensä 500
tuntia) oppilas saa taiteen perusopetuksen musiikin yleisen
oppimäärän päättötodistuksen.Vuosia tähän kuluu valitusta
teemaopintojen työtavasta riippuen 9 - 12 vuotta.

out for all the latest updates!

Taukosta jatko-opintoihin ovat siirtyneet Onni
(Pop-Jazz konservatorio) ja Oscar (Lappian
konservatorio) sekä Laura ja Johanna Sibeliuslukioon.
Onnittelemme ja toivotamme menestystä
opinnoissa!!

TYKKÄÄ
MEISTÄ!
Drumline WeDrumAsOne esiintymässä Taiteiden yössä 23.8. Rautatientorilla.
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hyvinvointia musiikista!
Toimisto: 09 8133 565
tekstiviestit toimistoon 0400 794621
e-mail: toimisto@tauko.com
kotisivut: www.tauko.com
Toimipisteet:
Olari
(Pihatörmä 1 A)
Karakallio ( Kotkatie 4)
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