Suomalais-venäläisellä koululla
kokoontuvat maksulliset kerhot 2021 – 2022
Kerhoihin ilmoittaudutaan ensimmäisellä kerhokerralla.
Maksullisiin kerhoihin ilmoittaudutaan soittamalla kerhon vetäjälle ennakkoon tai
sähköpostilla. Kerhoihin saattaa tulla muutoksia jaksoittain.
Iltapäivätoimintaan on ilmoitettava kirjallisesti, mihin kerhoihin lapsi osallistuu.
Koululaiset vievät reppunsa ip-ryhmään, josta heidät lähetetään kerhoihin.
Välipala nautitaan ennen kerhoa. Ohjaajat keräävät eri kerhoihin tulevat oppilaat ja
vievät heidät syömään välipalaa.

Shakkikerho, Oppimistori A127
Antti Virtanen puh. 040 847 2108
antti.virtanen@shakkilinna.fi
maanantaisin klo 12.30 – 13.15 (luokat esikoulu/jalavat)
maanantaisin klo 13.15 – 14.00 (luokat esikoulu/vaahterat)
maanantaisin klo 14.00 – 14.40 (luokat 1)
maanantaisin klo 14.40 – 15.15 (luokat 2)
Mailapelikerho, koulun koripallo kentällä
Santtu Varma puh. 0400 707 444
keskiviikkoisin klo 13.15 – 14.00 (luokat esikoulu)
keskiviikkoisin klo 14.00 – 14.45 (luokat 2.lk)
keskiviikkoisin klo 14.45 – 15.15 (luokat 1.lk)
Isommat oppilaat sopivat tennistunneista Santun kanssa.
Kerhossa tutustutaan vuoroviikoin tenniksen, sählyn ja sulkapallon alkeisiin.

Kerho alkaa 13.9.2021
Kuvataidekerho maalaus, A129 Värkkäämö
Viktoria Ohrimenko puh.050 369 7075
irida.ry@gmail.com
tiistaisin klo 14.00 – 14.45 (luokat 2)
tiistaisin klo 14.45 – 15.30 (luokat 1)
Kerhossa tutustutaan ja harjoitellaan erilaisia piirustus- ja maalaustekniikoita.

Käsityökerho, A129 Värkkäämö
Viktoria Ohrimenko puh.050 369 7075
maanantaisin klo 14.00 – 14.45 (luokat 2)
maanantaisin klo 14.45 – 15.15 (luokat 1)
Tutustutaan erilaisiin materiaaleihin ja askarrellaan.

Helmityökerho, A129 Värkkäämö
Viktoria Ohrimenko puh.050 369 7075
torstaisin klo 14.00 – 14.45 (luokat 1)
torstaisin klo 14.45 – 15.15 (luokat 2)
Maksulliset pianotunnit/viulutunnit, RT
Svetlana Migovk puh. 040 740 3721
Opi soittamaan oman mieltymyksesi mukaan klassista musiikkia, säestystä tai lastenja nuortenlauluja. Ilmoittautuminen ennakkoon soittamalla opettajalle.

Maksulliset kitaratunnit, RT
Juri Mandrygin puh. 045 113 8237
juri.mandrygin@gmail.com
Kitarakoulu Taika tarjoaa monipuolista ja yksilöllistä kitaransoiton opetusta suomen,
venäjän tai englannin kielillä. Tärkeintä opetuksessa on yksilöllinen lähestyminen
kaikkiin oppilaisiin. Opiskelemaan pääsevät kaikki kitaransoitosta kiinnostuneet.
Opetusta on tiistaisin ja keskiviikkoisin.
Ilmoittautuminen opettajalle.

Maksulliset musiikin oppitunnit
Inna Antipova puh. 040 653 9588
inna80antipova@gmail.com
Opi soittamaan pianoa, kitaraa tai domraa.
Opi soittamaan ryhmässä ensamble-oppitunti kitara, piano ja domra.

Kerhot aloittavat toimintansa pääsääntöisesti
maanantaista 13.9.2021. Ilmoitamme, mikäli uusia
kerhoja järjestetään myöhemmin syksyllä.
Kerhoista löytyvät tiedot myös koulumme kotisivuilta osoitteesta
http://www.svk-edu.fi
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