ALOITUSINFO	
  KEVÄTLUKUKAUSI	
  2018	
  
	
  
Maanantaina	
  8.1.2018	
  Linnanmäen	
  sirkuskoulu	
  aloittaa	
  virallisesti	
  lukuvuotensa.	
  Opetusviikkoja	
  on	
  
jokaisella	
  ryhmällä	
  vähintään	
  15	
  kevään	
  aikana.	
  
	
  
Kevätlukukausi	
  päättyy	
  13.5.2018	
  ja	
  oppilaat	
  siirtyvät	
  automaattisesti	
  syyslukukaudelle	
  2018.	
  
Lopetusilmoitukseksi	
  riittää	
  sähköposti,	
  jonka	
  kuittaamme	
  luetuksi.	
  
Osoite:	
  Paraistentie	
  3,	
  Ruskeasuo,	
  Steiner-‐koulu.	
  Käynti	
  henkilökunnan	
  parkkipaikan	
  puoleisesta	
  päädystä.	
  
	
  
Näytökset	
  &	
  Avoimet	
  ovet:	
  
• Avoimet	
  ovet	
  vko	
  6.	
  Muut	
  pääsevät	
  seuraamaan	
  harjoituksia	
  saliin.	
  Samalla	
  toteutamme	
  oman	
  
nimellisen	
  hupparin	
  sovituksen	
  ja	
  tilauksen.	
  Lisäinfoa	
  luvassa.	
  
• Omat	
  KEVÄTNÄYTÖKSET	
  vko	
  20	
  eli	
  	
  14.	
  –	
  20.5.	
  Näytöksessä	
  esiintyvät	
  kaikki	
  ne	
  ryhmät,	
  jotka	
  eivät	
  
esiintyneet	
  joulunäytöksessä	
  2017.	
  Näytöspäivät	
  tarkentuvat	
  kullekin	
  ryhmälle	
  myöhemmin.	
  
	
  
Lomat:	
  
• Talviloma	
  vko	
  8,	
  ei	
  normiopetusta:	
  Sirkuspäiväleiri	
  (ma	
  19.	
  –	
  pe	
  23.2.)	
  	
  koululaisille.	
  
• Pääsiäistauko	
  on	
  viikon	
  mittainen	
  ti	
  27.3	
  –	
  ma	
  2.4.	
  
• Vappupäivänä	
  1.5	
  ja	
  helatorstaina	
  10.5	
  ei	
  harjoituksia.	
  
	
  
Harjoituksista:	
  
• Tulkaa	
  tunneille	
  ajoissa!	
  Ryhmän	
  kokoaminen	
  tunnin	
  alussa	
  ja	
  lämmittely	
  on	
  kaiken	
  a	
  ja	
  o.	
  
• Tunneilla	
  edetään	
  pientenkin	
  kanssa	
  opettajan	
  ohjeiden	
  mukaan	
  turvallisen	
  harrastuksen	
  
takaamiseksi.	
  Kaikki	
  osallistuvat	
  päivän	
  jaksamisen	
  mukaan.	
  Pidetään	
  kivaa!	
  
• WC-‐reissu	
  alkuun,	
  lisäksi	
  kädet	
  kannattaa	
  pestä	
  ennen	
  ja	
  jälkeen.	
  Sairaana	
  levätään.	
  
• Turvallisuussyistä	
  harjoitussaliin	
  mennään	
  vasta	
  oman	
  tunnin	
  alkaessa.	
  Välineille	
  kysytään	
  lupa.	
  
• Pitkät	
  hiukset	
  pidetään	
  ehdottomasti	
  kiinni.	
  	
  
• Vaatteiksi	
  käyvät	
  joustavat	
  trikoot/shortsit	
  ja	
  t-‐paita,	
  ohuet	
  tossut	
  tai	
  paljaat	
  varpaat.	
  
• Saliin	
  voi	
  tuoda	
  mukanaan	
  vesipullon.	
  Ulkovaatteet	
  pukuhuoneisiin.	
  
• Saliin	
  tulevat	
  vain	
  tunneille	
  osallistujat.	
  Avoimet	
  ovet	
  vko	
  6.	
  
	
  
Tärkeää:	
  
• Roskat	
  roskiin.	
  Siisteys	
  kunniaan	
  myös	
  pukuhuoneissa	
  ja	
  vessoissa.	
  
• Pidemmistä	
  poissaoloista	
  kannattaa	
  ilmoittaa	
  s-‐postilla	
  tai	
  tekstiviestillä	
  sirkuksen	
  puhelimeen.	
  
• Saliin	
  tuodaan	
  vain	
  arvotavarat,	
  kännykät	
  äänettömälle.	
  Muiden	
  oppilaiden	
  vaatteet	
  jätetään	
  
pukkareissa	
  rauhaan.	
  
	
  
Muuta	
  huomioitavaa:	
  
• Mikäli	
  oppilas	
  joutuu	
  perumaan	
  sirkuskouluosallistumisensa	
  esim.	
  tapaturman	
  tai	
  sairastelun	
  
vuoksi,	
  harrastusmaksu	
  tai	
  osa	
  siitä	
  palautetaan	
  vain	
  lääkärintodistusta	
  vastaan.	
  Ennakkomaksuista	
  
ei	
  palautusta/vapautusta	
  eräpäivän	
  jälkeen.	
  
• LÄHETÄMME	
  INFON	
  NOIN	
  KERRAN	
  KUUSSA.	
  Tiedotus	
  tapahtuu	
  sähköpostitse.	
  Saathan	
  viestimme?	
  
• Vapaaoppilaspaikkoja	
  myönnetään	
  harrastusmaksusta	
  (ennakkomaksu	
  koskee	
  kaikkia)	
  taloudellisin	
  
perustein	
  muutamalle	
  oppilaalle	
  lukukaudeksi	
  kerrallaan.	
  Vapaamuotoisen,	
  kattavan	
  hakemuksen	
  
(selvitys	
  tuloista	
  ja	
  perustelut)	
  tulee	
  olla	
  perillä	
  19.1.2018	
  mennessä:	
  lintsinsirkus@gmail.com	
  /	
  
Tilkankatu	
  27B/LH,	
  00300	
  Helsinki	
  
• Varmistathan	
  että	
  meillä	
  on	
  toimiva	
  puhelinnumero	
  kotiin/huoltajalle	
  ja	
  että	
  meitä	
  on	
  
informoitu,	
  jos	
  oppilaan	
  kohdalla	
  on	
  jotain	
  erityistä	
  huomioitavaa.	
  

