HELMIKUU 2020

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

HELMIKUU - FEBRUARY
17. - 21.2. Talviloma, ei opetusta. Winter holiday, no teaching.

MAALISKUU - MARCH
Viikolla 10 (2. - 6.3.) Kaikki yhdessä -viikko. Tällä viikolla on tunnilla vähän erilaista ohjelmaa; kivaa
yhdessäoloa! Espoon kaupungin strategian mukaisesti edistämme sosiaalisen kestävyyden ulottuvuutta,
myös vanhemmat ovat tervetulleita juttelemaan! 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!
6.- 7.3. Musiikkitieto 2 (blues- ja rockmusiikin historia). 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 (blues and rock music history) is meant for middle school students and older.
Fri at 17.00 - 18.30 and Sat 12.00 - 13.30, the teacher is Timo Pekonen.
Viikolla 12 (16. - 20.3) Kaverituntiviikko; tällä viikolla voit ottaa kaverin tai perheenjäsenen mukaan tunnille
musisoimaan! Take a friend or a family member with you to the lesson!

HUHTIKUU - APRIL
Viikolla 15 (6. - 9.4) 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 at the end of March.
10. - 13.4. Pääsiäisloma, ei opetusta! Easter holiday, no lessons.

TYKKÄÄ MEISTÄ!
Saat mukavaa tietoa
suoraan etusivullesi :)
Like us on FB!
Get info directly to your
Facebook feed :)

RYTMIMUSIIKKIOPISTO TAUKO

Musiikin hahmotusaineet: tunnit kuuluvat kaikkien
oppilaiden lukukausimaksuun. Seuraavan kerran uusia
teoriaryhmiä muodostetaan elokuussa, kiinnostuksesta voi
ilmoittaa jo nyt!
`The basics of music` is theory lessons that are included in
every students term fee. Next time we start new groups in
August, let us know if you/your child is interested in
participating a theory lesson.

WWW.TAUKO.COM

UKULELEA SOITTAMAAN?
Ukulele on alkuperältään hawaijilainen
pienikokoinen nelikielinen kitara. Sen suosio
on kasvussa etenkin peruskouluissa helpon
käsiteltävyyden ja edullisen hinnan vuoksi.
Ukulele sopii sekä aloittelijoille että jo muuta
soitinta soittaneille.

DB-OVI

We’re starting new ukulele groups in Tauko

Laulu- ja

given we have enough interested students –
contact our ofﬁce to learn an easy,

puhallinluokan ovi

affordable and happy instrument:)

Olarissa on uusittu
desibeli-oveksi.

KESÄLEIRI TAUKOSSA!

Soitinhahmot ovat

Järjestämme perinteisen päiväleirin
alakoululaisille Taukon Olarin tiloissa kesäkuun

uudessakin ovessa
paikoillaan:)

ensimmäisellä viikolla 1. - 5.6.2020. Päiväleiri on

KALENTERI netissä
Taukon kotisivuilta www.tauko.com
löytyy ylävalikosta Taukolaiset -otsikko
jossa ensimmäisenä aukeaa kalenteri.
Kalenterista saa esiin erilaisia näkymiä

ma- pe klo 10 - 15 ja sisältää musisoinnin ja

In Olari the voice and

kädentaitojen lisäksi joka päivä lämpimän lounaan

wind instrument

lounasravintola Niittylounaassa. Leirin hinta on
180 euroa ja ohjaajina ovat Taukon opet.

class room has a new

Ilmoittaudu toimisto@tauko.com!

still on the door:)

decibel door. The
music characters are

ja sieltä löytyy sijaistietoa,
lomamerkinnät ja muut tapahtumat.
Kalenteri toimii parhaiten

Summer/day camp in Tauko for children 7 - 12 yrs.
1. - 5th June. Monday - Friday 10 am - 3 pm.

tietokoneella, mobiilissa näkymä on

The fee 180 e includes music teaching and daily

rajoitettu.

warm meal at lunch restaurant Niittylounas.

E-calendar! At www.tauko.com you can

Sign up: toimisto@tauko.com.

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,
the best view is on the computer,
mobile view is restricted.

YHTEYSTIEDOT:

CONTACT INFO:

Toimisto, The ofﬁce: 020 7815433
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

