Musiikkileikkikoulu syystiedote 2018
LUKUKAUDEN TIEDOT
Musiikkileikkikoulun lukuvuosi rakentuu syys- ja kevätlukukaudesta, joilla on opetuskertoja
yhteensä vähintään 32 kertaa. Lukuvuosi sisältää viikoittaisen oppitunnin lisäksi osallistumisia
opiston konsertteihin ja tapahtumiin, joko esiintyjänä tai yleisönä. Konsertissa esiintyminen tai
sen seuraaminen voi toimia oppituntina ja korvata sen.
Syyslukukausi 16.8. - 21.12.2018
Loma-ajat ja päivät jolloin ei ole opetusta:
Syysloma 15.-21.10.2018 (vko 42)
Pyhäinpäivä 3.11.2018 (la)
Opettajien koulutuspäivä 7.12.2018 (pe)
Itsenäisyyspäivä 6.12.2018 (to)
Joululoma 22.12.2018-6.1.2019
ALKUSOITTO eskari-ikäisille muskarilaisille:
Hämeenlinnassa Sibelius-opiston Tauno Marttinen-salissa:
Puhallinsoitinten (klarinetti, käyrätorvi, taskutrumpetti, pasuuna) esittely ja kokeilu
lauantaina 6.10. klo 11.00 (lapsi & vanhempi)
Alkusoittoon osallistuvien lasten vanhemmille tiedotustilaisuus (vain vanhemmat!)
torstaina 8.11. klo 19-20
JOULUJUHLAT
Jokainen muskariryhmä viettää joulujuhlaa, jonka ajankohdan oma opettaja ilmoittaa.
HUOMIOITAVAA
Tiedottaminen tapahtuu pääasiallisesti sähköpostitse ja tekstiviestein. Huolehdittehan,
että yhteystietonne ovat toimistossa ajan tasalla.
Sisarukset ja muut perheenjäsenet ovat tervetulleita joulu- ja kevätjuhlatunneille sekä
erikseen ilmoitettaville esitystuokioille.
Perhemuskariryhmien tunneille voi osallistua pääsääntöisesti yksi aikuinen lapsen
kanssa.
Muskarilaisen oman poissaolon takia on mahdollista korvata muskaritunti 1 x syys- ja 1 x
kevätlukukaudella. Korvaaminen tapahtuu ensisijaisesti oman opettajan toisella

saman ikäryhmän tunnilla, toissijaisesti toisen opettajan tunnilla. Korvaustapauksissa
olkaa yhteydessä omaan opettajaan sekä korvaavan tunnin opettajaan.
Opettajien on pidettävä oppilaista läsnäolopäiväkirjaa, jonka vuoksi poissaoloista on
hyvä ilmoittaa suoraan opettajalle.
Sibelius-opiston johtokunta on päättänyt olla ottamatta oppilaille vapaaehtoista
tapaturmavakuutusta, joten oppilaiden vakuutusturva jää kotien asiaksi.
SIBELIUS-OPISTON MUSIIKKILEIKKIKOULUNOPETTAJIEN YHTEYSTIEDOT:
HAKALA SUVI
Verkatehdas, Jaarlin päiväkoti (Enkkula, Poltinaho)
Turenki, Musapaja, 3kk – 6 v ryhmät
Alkusoitto-vastaava

puh. 050 5663956
suvi.hakala@sibeliusopisto.fi

JAANU AUNE
Verkatehdas, Jaarlin päiväkoti (Aulanko)
3kk – 6 v ryhmät

puh. 040 827 8589
aune.jaanu@sibeliusopisto.fi

JANSEN TANJA
Verkatehdas, Iittala, Jaarlin päiväkoti (Poltinaho)
3 kk – 6 v ryhmät

puh. 040 718 9430
tanja.jansen@sibeliusopisto.fi

TURJA ANNE-MARI
Tervakoski, Hauho, Hattula, Verkatehdas
3 kk – 6v ryhmät

puh. 040 517 1022
annemari.turja@sibeliusopisto.fi

TOIMISTO
Käyntiosoite:
Verkatehtaan Opistotalon 4. krs
Postiosoite:
Paasikiventie 2, 13200 Hämeenlinna

puh. 03 644 6711
toimisto@sibeliusopisto.fi

Tulossa!
kansanmusiikkikonsertit
13.2. Tervakosken Seuratalolla ja
14.2. Tauno Marttinen -salissa Hämeenlinnassa

Ystäväni, tuttavani, ratiritiralla!
Kansanmusiikkia lapsille ystävänpäivän iloksi
www.sibeliusopisto.fi
toimisto@sibeliusopisto.fi

