Oppilastiedote, lokakuu 2020

Maskisuositus
Karkkilan toimipisteen tunnit toistaiseksi kaupungintalolla
Syysloma viikolla 42
Tanssi sanoissa! -esityksen kuvaukset pe-la 20.-21.11., esityspäivä la 5.12.
Hyvää lokakuuta!
Aikaisempina vuosina tähän aikaan, viikko ennen syyslomaa, Vinhan ovet ovat auenneet perheenjäsenille. Tänä vuonna
koronaepidemian vuoksi näin ei kuitenkaan tehdä, vaan avoimet ovet valitettavasti siirtyy ensi kevääseen.
Opettajamme Suvi kirjoittaa opiston blogissa jännityksestä, asenteesta ja kannustamisesta tekstissään “Mikä meitä jännittää?”.
Huomioita voi oppia kiinnittämään pieniinkin onnistumisiin ja lempeyttä itseä kohtaan voi harjoitella. Kannustetaan itseämme ja
toisiamme syksyn pimetessä, laitetaan onnistuminen liikkeelle!

Mikä meitä jännittää?

Maskisuositus
Koronaepidemia on kiihtymisvaiheessa ja on erittäin tärkeää, että toimimme edelleen vastuullisesti. Kiitos kaikille jo
tähänastisesta suositusten mukaisesta toiminnasta tunneille saapumisen ja lähtemisen, käsihygienian ja turvavälien suhteen.
Karviainen julkaisi viime viikolla tiukentuneen kasvomaskisuosituksen, joka koskee yli 15-vuotiaita henkilöitä Vihdin ja Karkkilan
alueella.
Myös tanssiopisto suosittelee Opetushallituksen taiteen perusopetuksen järjestämiseen suunnatun tiedotteen mukaan
kasvomaskin käyttöä epidemian kiihtymisvaiheessa. Tanssiopisto suosittelee 15 vuotta täyttäneille sekä lasta toimitiloihin
saattavalle huoltajalle kasvomaskin käyttöä vähintään opiston toimipisteiden yleisissä tiloissa kun lähikontakteja ei voida välttää.

Karkkilan toimipisteen tunnit toistaiseksi kaupungintalolla
Nyhkälän koululla tapahtuneen tulipalon vuoksi Karkkilan toimipisteen tunnit jatkuvat toistaiseksi Karkkilan kaupungintalon
alakerrassa, vanhoilla Vinhan saleilla (Valtatie 26, 03600 Karkkila). Nyhkälän koulun remontin arvioitu kesto on 2-3 kuukautta.

Toimimme kaupungintalon väistötiloissa kuten tähän asti:
•
•
•
•
•

Opettaja saapuu avaamaan oven viisi minuuttia ennen tunnin alkua, joten olethan paikalla täsmällisesti
Ulko-ovea ei saa jättää auki
Odotustila on kaikille oppilaille sama, tanssisalien ulkopuolella oleva aulatila, joten muistathan turvavälit, käsihygienian
ja mahdollisen kasvomaskin
Odotuspaikat ovat merkitty ryhmäkohtaisesti
Kaupungintalon muissa osissa ei saa liikkua

Kiitos kun toimit ohjeiden mukaan!
Syysloma viikolla 42
Syyslomaviikolla ei ole tanssitunteja ellei oma opettaja ole tiedottanut toisin. Mukavaa syyslomaa!
Tanssi sanoissa! -esityksen kuvaukset pe-la 20.-21.11., esityspäivä la 5.12.
Syksyn videoesitys on suuri tanssi- ja videotaiteen välinen projekti!
Videon kuvaukset järjestetään Vihdin Pappilanpellon liikuntahallilla pe-la 20.-21.11. erikseen jaettavan aikataulun mukaan.
Videolla esiintyy puolet opiston ryhmistä ja opettajat tiedottavat osallistuvia ryhmiä syyslomaan mennessä. Liikuntahallille
rakennetaan näyttämö valoineen ja esitykset tanssitaan puvuissa. Kuvauksesta ja editoinnista vastaa Joenrinne Films.
Videon esityspäivä on lauantaina 5.12. ja esitykseen myydään etälippuja.
Tiedotamme esityksestä lisää järjestelyiden edetessä.
Puhtia pimenevään syksyyn,
Saara
Rehtori
Puh. 0400 250 941
saara@vinha.net
Tanssiopisto Vinha

Etkö jatkossa halua viestejä tältä lähettäjältä? Klikkaa tästä
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