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UUSI OPETUSSUUNNITELMA VALMISTUU
Nurmijärven tanssiopiston uusi opetussuunnitelma valmistuu
ja järjestämme sitä koskien vanhemmille tiedotustilaisuuksia
non-stoppina Monikon toisessa kerroksessa toimistotiloissa

tiistaina ja keskiviikkona 17.-18.4. klo 16-19 välillä. Tervetuloa
keskustelemaan lapsenne tanssiopinnoista ja opetussuunnitelmasta.

HENKILÖKUNTAUUTISIA

Apulaisrehtoriksi on valittu Suvi Kajaus. Hän on aloittanut
tehtävässään 1.4.2018.

VANHEMPAINVARTIT TUNNEILLA

Opetusta voi seurata 23.-28.4. lapsenne tanssitunnin viimeisen viidentoista minuutin ajan. Lastentanssitunneilla (3-7v)

tällä viikolla AVOIMET OVET: vanhemmat ja muut tervetuloa
mukaan osallistumaan koko tunnin ajaksi!

KEVÄTNÄYTÖS ONNEA ETSIMÄSSÄ 17.-23.5. MONIKKOSALISSA
Suurin osa ryhmistä valmistautuu loppukevään ajan kevätnäytösten tekemiseen. Tulossa on mahtava 9 näytöksen
juhlaviikko!
Huomioithan, että ostat liput ajoissa, sillä kevätnäytösten liput
myydään usein loppuun.
Tietoa lipunmyynnistä:
u Lippujen hinnat: €14,50 aikuinen, €11,00 alle 16 v. (sis.
käsittelymaksun).
u Oppilaiden perheille tarkoitettu näytöslippujen ennakkomyynti tapahtuu 16.4. klo 9.00 - 29.4. klo 24. Ostorajoitus 2
lippua / näytöksessä esiintyvä oppilas.

Ennakkomyyntiin pääsee tämän linkin kautta ma 16.4. alkaen: www.lippu.fi/ntoennakko
u Ennakkomyynnistä jäljelle jääneet liput tulevat vapaaseen myyntiin 30.4. alkaen ja niitä voi ostaa nettiosoitteesta
lippu.fi, Monikon kahvilasta ja muista Lippupisteen myyntipisteistä. Tanssiopiston toimistolta lippuja ei voi ostaa.
u Tärkeät tiedot kevätnäytökseen liittyen löydät netistä
http://nto.fi/fi/opisto/esiintymistoiminta/kevatnaytos_2018,
mm. mitkä ryhmät esiintyvät missäkin näytöksessä. Päivitämme sivua aina tarvittaessa.

IHANA NAISTEN TANSSIPÄIVÄ 26.5. klo 10.00-17.00 Monikossa
Naisten tanssipäivän ohjelma on suunniteltu kaikille yli 16-vuotiaille, sopii kaiken tasoisille. Lajeina nykytanssi, showjazz,
baletti, zumba, afro, jooga, street ja venyttely.
Tunnit tarkoitettu uusille ja vanhoille aikuistanssijoillemme.
Kokopäivän hinta 35€, kolme tuntia 25€, yksittäistunti 10€.

KESÄLEIRIT

Vielä paikkoja vapaana kesäleireille!
Ilmoittautuminen 20.5. mennessä.
u Feel the Beat - tanssin ja musiikin yhteisleiri (7-10-vuotiaille) 4.-8.6.2018 Monikossa klo 8-16.00.

UUSI LUKUJÄRJESTYS

Ensi lukuvuoden lukujärjestystä tehdään täyttä höyryä ja valmista
tulee huhtikuun aikana.
Koska oppilaitoksessa on 1200 oppilasta ja huomioon tulee ottaa
tilojen käyttömahdollisuudet, opettajien työaika, järkevät ryhmäkoot
sekä useilla tunneilla käyvien aikataulu, on lukujärjestyksen laatiminen

Tervetuloa!
Linkki tapahtuman tietoihin:
http://nto.fi/fi/ajankohtaista/?a=viewItem&itemid=5917

u Dance Camp -tanssileiri (10-13+-vuotiaille ) 11-14.6.2018
klo 12-16 Monikossa.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen täällä: http://nto.fi/fi/ajankohtai
sta/?a=viewItem&itemid=5829

aina lukuisten muuttujien summa. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan
tekemään lukujärjestyksen niin järkeväksi kuin mahdollista mutta
kaikkien eri perheiden sisarusten erilaisten ikäjakaumien ym. vuoksi
emme aina pysty täysin optimaaliseen ratkaisuun.

ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2018-2019
Nykyisten oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu aikaisemmista
tiedoista poiketen 18.5.-3.6., jolloin vanhoilla oppilailla on ensisijainen
oikeus varata oppilaspaikka omasta ryhmästään. Uusien oppilaiden
ilmoittautuminen alkaa 6.6. Uusi lukuvuoden 2018-2019 lukujärjestys

TALLENTEET KEVÄTNÄYTÖKSISTÄ

Kevätnäytökset (kaikki yhdeksän näytöstä) kuvataan.Tallenteita on
mahdollista saada muistikkuina, joita voi tilata näytösten yhteydessä.
Maksu suoritetaan tilauksen yhteydessä maksukortilla tai tasarahalla
käteisellä.

KALENTERI

u 17.-18.4. Uuden opetussuunnitelman esittely toimistotiloissamme
Monikossa.
u 23.-28.4. Vanhempien varttiviikko tanssitunneilla. Vanhemmat
ovat tervetulleita lapsen tanssitunnille viimeisen viidentoista minuutin
ajaksi. Lastentanssitunneilla (3-7v) tällä viikolla AVOIMET OVET: vanhemmat ja muut tervetuloa mukaan osallistumaan koko tunnin ajaksi!
u La 28.4. klo 10-14 Monikkoklubi: Koru-klubi! Lue lisää http://
www.monikko.info/wp-content/uploads/2017/06/huhtikuun-klubi.jpg
u Ei tunteja 1.5. ja 10.5. Arkipyhien vuoksi pois jäävät tunnit voi
käydä korvaamassa opiston muilla samantasoisilla tunneilla. HUOM.
Vappuaattona 30.4. tunnit ovat normaalisti klo 18 asti. Sen jälkeisistä
tunneista opettajat päättävät ja ilmoittavat tuntikohtaisesti etukäteen.
Korvaustunneista ilmoitetaan myöhemmin.

on valmiina 27.4. ja siirtymätaulukot (= ohjeet tulevan kauden ryhmän
valintaan) julkaistaan 4.5.

Muistitikun hinta on 25 €, valinnainen postituslisä 5 €.
Postittamattomat tallenteet voi noutaa 4.6. alkaen tanssiopiston
toimistolta Monikosta.

12.-13.5. Street SM Jyväskylässä.
u Kevätnäytökset 17.-23.5. Monikossa.
u
Nykyisten oppilaiden ilmoittautuminen uudelle lukukaudelle
18.5.-3.6. Uusien oppilaiden ilmoittautuminen vapaaksi jääneille
paikoilla 6.6. alkaen.
u Naisten tanssipäivä 26.5. klo 10.00-17.00.
u
Kesäleirit: 4.-8.6.2018 Feel the Beat - tanssin ja musiikin
yhteisleiri 7-10-vuotiaille ja Dance Camp -tanssileiri 11-14.6.2018
10-13+- vuotiaille.
u Uusi kausi alkaa 13.8.2018.
u EK-Starttileiri 6.-8.8. Lisätietoja myöhemmin!
u
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