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Näin marraskuun jo koittaessa on aika tiedotella loppuvuoden aikatauluista ja juhlista. 

Lisäksi infoa myös muutamista käytännön asioista.  

 

Jos yhteystietoihinne on tullut muutoksia, muistakaa kirjautua eepokseen ja tarkistakaa 

yhteystietonne ja tarvittaessa korjatkaa, jotta saamme sähköisen viestinnän pelaamaan. Jos 

teillä ei ole kirjautumistunnus tallessa, olkaa yhteydessä toimistoon. Pyrimme jatkossa 

enempi ja enempi hoitamaan viestintää sähköpostin kautta. Vuoden alussa tulee muutoksia 

musiikkiopiston lukukausimaksuihin, tästä tiedotetaan kaikkia perheitä erikseen toimiston 

toimesta. 

 

Lukukauden viimeiset muskaritunnit pidetään seuraavasti: 

 

PIRITAN RYHMÄT: 

maanantain ryhmät 10.12.2018 

tiistain ryhmät 11.12.2018 HUOM! tiistain ryhmillä ei opetusta 20.11.2018 

keskiviikon ryhmät aamupäivä Muijala 5.12.2018 ja iltapäivä Moisio 12.12.2018 (korvaa 

syksyn aikaisemman peruutuksen) 

torstain ryhmät 29.11.2018 (itsenäisyyspäivä to 6.12.2018 ei opetusta!) 

musiikkivalmennusryhmä to 13.12. (ei osallistu joulujuhlaan) 

 

JENNYN RYHMÄT: 

maanantain ryhmät 10.12. 

tiistain suomenkieliset ryhmät 4.12. ruotsinkieliset ryhmät 11.12. 

keskiviikon ryhmät 5.12. 

torstain ryhmät 29.11. (itsenäisyyspäivä to 6.12.2018 ei opetusta!) 

perjantain ryhmät 7.12. 

 

 

SARIN RYHMÄT: 

maanantain ryhmät 10.12. 

keskiviikon ryhmät 5.12. 

torstain ryhmät 29.11. (itsenäisyyspäivä to 6.12.2018 ei opetusta!) 

torstain kanteleryhmien korvaava tunti 7.12. normaaleina kellonaikoina. 

 

 

SANNAN RYHMÄT:  

tiistain ryhmät 4.12. 

keskiviikon ryhmät 5.12. 

torstain ryhmät 29.11. (itsenäisyyspäivä to 6.12.2018 ei opetusta!) 

 

NANNEN RYHMÄT: 

maanantain ryhmät 10.12. 

 

 

 



Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto 
Kirkkokatu 6, 08100 LOHJA 

p. 019 369 1486 /toimisto 
lumo.eepos.fi 
     

 

 

Pyydämme vanhempia ilmoittamaan opettajalle ennen syyslukukauden viimeisiä tunteja, jos 

lapsenne EI JATKA kevätlukukaudella muskarissa. Muutoin oletamme kaikkien olevan 

halukkaita jatkamaan ja näin ollen helmikuun aikana tulevat taas lukukausimaksut postitse 

koteihin. Viimeisillä tunneilla lapset saavat mukaansa tehtäväkansionsa joulun ajaksi kotiin 

katsottavaksi. Jatkamme kevätlukukaudella tehtävien tekemistä kansioon, joten 

muistattehan tuoda kansiot takaisin muskariin kevätlukukauden taas pyörähtäessä käyntiin. 

Kevätlukukausi alkaa vko:lla 2 (ma 7.1.2019) lukujärjestyksen mukaisesti. 

 

MUSKARIJUHLAT pidetään Laurentius-salissa lauantaina 8.12.2018 aamupäivällä. Kutsu 

juhliin tulee erikseen. Muistattehan katsoa lapsenne esityskappaleen nimen kutsusta! 

HUOM! Opetus ei kaikilla ryhmillä siis pääty juhliin! 

 

Ruotsinkielisten muskariryhmien joulujuhla maanantaina 10.12. klo  18.30 Mäenpää-

salissa 

 

Nummelan muskariryhmien joulujuhla keskiviikkona 12.12. klo 18 Nummelan 

työväentalolla 

 

Mukavaa marraskuuta toivotellen, Pirita, Jenny, Sari, Sanna ja Nanne       
 

       

     
 

                 


