Hei Heidin päiväkotimuskariväki - tervetuloa huimaan musisoivaan joukkoomme!
Tänä syksynä on aihetta juhlaan - Taiteen perusopetus espoolaisissa päiväkodeissa täyttää
kymmenen vuotta ja juhla on saanut jopa oman nimikkosävellyksen, Taivaankappale. Sitä kuullaan
syksyn mittaan päiväkodilla muskarin lisäksi toivottavasti myös lasten omissa ryhmissä.
Taivaankappale
Tähdet, kuu,
aurinko ja kaikki muu
yhteen kuuluu.
Linnunradan pyrstötähti lentoon lähti
Kaikille valoa teen ja laulan taivaankappaleen.
Lisäksi Lapsen oikeuksien päivänä 20.11. vietetään kansallista Lastenmusiikkipäivää, ja koko viikko
47 onkin sitten yhtä lastenmusiikin juhlaa. Mekin juhlimme tuolloin päiväkodeilla yhteisten
lauluhetkien merkeissä.
Syksyn kruunaa suomalaisen lastenmusiikkisävellyksen ja musiikkipedagogiikan gurun, Soili Perkiön
juhlavuoden kunniaksi järjestettävä Juvenalian koko jättimäisen muskariosaston yhteinen konsertti
SoiSoiliSoi 28.11. klo 17.30 ja 18.30 Tapiola-salissa. Pääsemme kokemaan Nalle Nappisilmän
huikean matkan maailmalla Soilin sävelin. Vapaa pääsy, lisätietoja lähempänä.
Syyslukukauden kalenterimerkintöjä:
Vk 41 Avoimien ovien viikko *, vanhemmat tervetuloa!
Vk 42 Syysloma koko viikon, ei opetusta
* Avoimien ovien viikolla toivomme vanhempia muskarin vieraiksi. Jokainen tunti toteutetaan
normaalein kellonajoin mutta hieman lyhennettynä, jolloin tuntien välissä on mahdollisuus
keskusteluun. Toki muulloinkin voi tulla eli tervetuloa spontaanistikin tutustumaan muskaritoimintaan
ja vaihtamaan kanssani kuulumisia. Tarkistathan vielä oman lapsesi muskariryhmän kellonajan
päiväkodilta ennen vierailua.
Lisäksi tässä päiväkotikohtaiset erityisaikataulut. Näinä päivinä ei ole normaaleja tunteja:
Lähderanta:
Ma 29.10. ei muskaria, korvautuu syksyn kerroissa
Ma 19.11. Lastenmusiikkiviikko, talon yhteiset lauluhetket klo 9 ja 10; kaikki muskarilaiset esiintyvät
Ma 10.12. Muskarin päättäjäisjuhla klo 8.30 - viimeinen muskarikerta, vanhemmat tervetuloa!
Laaksolahti:
Ti 30.10. ei muskaria, korvautuu syksyn kerroissa
Ti 20.11. Lastenmusiikkiviikko, talon yhteinen lauluhetki klo 9.30; kaikki muskarilaiset esiintyvät
Ti 11.12. Muskarin päättäjäisjuhla klo 8.15 - viimeinen muskarikerta, vanhemmat tervetuloa!
Kilo:
To 1.11. ei muskaria, korvautuu syksyn kerroissa
To 22.11. Lastenmusiikkiviikko, talon yhteinen lauluhetki klo 9.00; kaikki muskarilaiset esiintyvät

To 6.12. Itsenäisyyspäivä, ei muskaria
To 13.12. Muskarin päättäjäisjuhla klo 8.30 - viimeinen muskarikerta, vanhemmat tervetuloa!
Humiseva:
Pe 2.11. ei muskaria, korvautuu syksyn kerroissa
Pe 23.11. Lastenmusiikkiviikko, talon yhteinen lauluhetki klo 9.00; kaikki muskarilaiset esiintyvät
Pe 14.12. Muskarin päättäjäisjuhla klo 9.00 - viimeinen muskarikerta, vanhemmat tervetuloa!

Opettajan sairastuessa tunnit korvataan nettisivuillamme olevan käytännön mukaisesti:
http://www.juvenalia.fi/musiikkileikkikoulu/oppilaaksi/
Aamuryhmäläiset, tulettehan ajoissa päiväkotiin muskariaamuina. Lapsen päivähoitoaika kannattaa
aloittaa varttia ennen muskaritunnin alkua, jotta lapsi ennättää rauhassa riisuutua ja tarvittaessa
asioida vessassa ennen tunnin alkua.
Ohessa vielä Juvenalian yleinen tiedote tutkittavaksi.
Näkemisiin ja kuulemisiin!
t. Heidi
heidi.tamper@juvenalia.fi
044 383 5844

