Ymmerstan koulun omat maksuttomat kerhot:
Käsityöpaja
Käsityöpajassa tutustutaan pienmuotoisesti muotiin, vaatesuunnitteluun ja vaateompeluun. Voit myös tulla
toteuttamaan pieniä muita omia töitä sinne. Kokoonnumme maanantaisin (3.9 - 29.10) klo 15-16.00 ihmeelliset
sakset luokassa. Kerhoon voivat osallistua 3-6 luokkalaiset. Ilmoittautuminen Wilman kautta Marika
Ketomäelle.
Katutanssikerho
Kerhossa saat maistiaisia muutamista katutanssityyleistä, kuten hip hopista ja lockingista. Kerhossa harjoitellaan
yhdessä perusliikkeitä ja tehdään lyhyitä koreografioita eli tanssisarjoja. Pääset myös improvisoimaan. Sinulla ei
tarvitse olla aiempaa tanssitaustaa. Mukaan tarvitset liikuntavaatteet ja vesipullon. Jos sinulla on
sisäurheilukengät, ota ne mukaan. Kerhoon voivat osallistua 3.-4.-luokkalaiset. Kerho kokoontuu torstaisin
(10.1- 31.1) klo 15:15-16:15 Liikuntasalissa. Ilmoittautuminen Wilman kautt Maija Pietarilalle.
Läksykerho
Läksykerho on tarkoitettu avuksi läksyjen tekemiseen. Läksykerhoa pitää erityisopettaja Sari Ukkonen. Kerho
kokoontuu Ovi hiljaisuuteen luokassa klo 13.15-13.45 tiistaisin 4.9 alkaen. Ilmoittautuminen Wilman kautta
Sari Ukkoselle.
Koulun kuoro
Kuoro 2.-4. -luokkalaisille alkaa 31.8 perjantaina klo 13.30-14.15 (45 min). Ilmoittautumiset Wilman kautta
Hanna Tukiaiselle.
Askartelukerho
Askastelukerho kokoontuu perjantaina 23.11 ja 30.11 klo 13.30-15. Kerhoon voivat osallistua kaikki koulumme
oppilaat. Mukaan mahtuu max. 25 oppilasta. Ilmoittautuminen ja wilman kautta Hanna Tukiaiselle.
Kirjastoklubi 3.-4.luokkalaisille.
Klubissa tutustutaan kirjaston toimintaan, nautitaan tarinoista ja levitetään lukuintoa koko kouluun. Tapaamme
torstaisin (25.10 - 29.11) klo 14.20-15.20 koulukirjastossa.
Ilmoittautuminen Wilma-viestillä Heidille. Kirjastoterkuin, Heidi Munne
Taiteilua, piirtämistä, maalausta -kerho
Kerhossa tutustutaan piirtämiseen ja maalaamiseen. Jokaisen kerran aluksi esitellään uusi tekniikka ja siihen
liittyvät välineet. Taideteosten aiheet voivat olla kerholaisten omakeksimiä tai tarvittaessa opettaja ohjaa aiheen
valinnassa.
Kerho kokoontuu tiistaisin 27.11 - 18.12 ja 8.1 - 29.1 klo. 13.30 - 14.30, kun ei ole valinnaista. Kerhoon voivat
osallistua kaikki koulumme oppilaat. Ilmoittautumiset Wilman kautta Juuso Sepälle.
Valo ja äänikerho
Juuri ennen lukukausien päättymistä. Kerho on tarkoitettu 5. ja 6. luokkalaisille. Kerhossa suunnitellaan ja
toteutetaan mm. joulujuhlien valaistukset ja äänentoisto. Kerhosta tiedottaa lähemmin kerhon vetäjä Juuso
Seppä.

Koulussamme toimii myös muita, ns. ulkopuolisten pitämiä kerhoja. Tässä niistä myös tietoa:
WAU -kerho
Wau -kerhot kokoontuvat tiistaisin klo 14.15 -15.15 (2. luokkalaiset) ja klo 15.15 - 16.15 (3. - 4. luokkalaiset).
Ilmoittautuminen alkaa 20.8 Wau ry:n nettisivuilla. Kerhot alkavat viikolla 36.
__________________________________________________________________________________________
MLL Keski-Espoon yhdistyksen harrastustarjontaa syksylle 2018!
LIIKKARI (5-7 v.) Torstaisin Ymmerstan koululla klo 17.30 - 18.15
6.9 - 29.11.18
Lisätiedot:
https://keski-espoo.mll.fi/kerhot/liikkari-5-7-vuotiaille
LASTEN JOOGA (5-8v.) Torstaisin Ymmerstan koululla klo 18.15 - 19.00
Ensimmäinen kurssi 6.9 - 11.10.2018
Toinen kurssi 25.10 - 29.11. 2018
Lisätiedot:
https://keski-espoo.mll.fi/kerhot/lasten-jooga-5-8-vuotiaille/
ILMOITTAUDU MUKAAN LIIKKUMAAN:
https://holvi.com/shop/MLLKeski-Espoo/
Aurinkoisin terveisin,
Liinu Hacklin
__________________________________________________________________________________________
Espoon kuvataidekoulun kuviskerho Ymmerstan koululla
Käsityöluokassa ke 5.9. - 12.12. klo 15.00 - 16.30. Yhteensä 14 kertaa. Syyslomaviikolla 42 lomailemme.
Kuviskerhossa tutustumme monipuolisesti, hauskasti ja lapsilähtöisesti kuvataiteen eri ilmiöihin ja tekniikoihin
kuvataideopettajan johdolla. Piirrämme ja maalaamme, muotoilemme savesta, rakennamme kolmiulotteisia
maailmoja sekä kuvitamme ja animoimme omia tarinoita. Käytämme laadukkaita taiteilijatasoisia materiaaleja
ja työvälineitä.
Kerhon hinta: 200 €/syyslukukausi.
Ilmoittautuminen: espoo.eepos.fi
Lisätietoa: kurssit@espoonkuvataidekoulu.fi, puh. 044 799 7084.
__________________________________________________________________________________________

Tervetuloa harrastamaan sanataidetta! Sinua odotetaan jo!
Vantaan sanataidekoulu järjestää sanataiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetusta Ymmerstan koululla
maanantaisin alkaen 3.9.2018.
• 7-8-vuotiaat 13.30-15.00
• 9-10-vuotiaat 15.00-16.30
• 11-12-vuotiaat, 16.30-18.00
Sanataidetunnilla luetaan, kuunnellaan, löydetään aiheita omille teksteille, kirjoitetaan ja esiinnytään.
Sanataidetuntien tavoite on herättää oppilaassa kipinä lukemiseen ja oman kielellisen ilmaisun kehittämiseen.
Haluamme, että tunnilla jokaiselle oppilaalle jää käteen itse tehty sanataiteellinen tuotos sekä onnistumisen
elämys. Sanataideharrastus myös tukee kouluopintoja ja itsensä ilmaisemista niin kirjallisesti kuin
suullisesti. Tänä vuonna teemana on Matkat ja matkustaminen kirjallisuudessa. Millaisia matkoja sitä voikaan
mielikuvituksessa tehdä! Ja mitä kaikkea matkalla voi kohdata! Voi matkustaa maailman ympäri, matkata
ajassa eteen- ja/tai taaksepäin, samota fantasia -ja satumaailmassa, purjehtia unenaalloilla, vaeltaa
avaruudessa tai lentää ilmojen halki.
ILMOITTAUTUMINEN RYHMÄÄN:
www.sanataidekoulu.fi sivujen kautta yhteydenottolomakkeella tai: info@sanataidekoulu.fi, puh. 045 3533
707/045 126 6080
ystävällisesti,
Anna Rautiainen
kulttuurituottaja
Vantaan Sanataidekoulu
Asematie 11 A 11,(Tikkuraitti 11 A 11)
01300 Vantaa
+358 45 3533 707
*Maailma on täynnä suuria ihmeitä sille, joka on valmis ottamaan niitä vastaan.* -Tove Jansson
_________________________________________________________________________________________
Ymmerstan koulu / sählykerho perjantaisin klo 15.00-15.45
Sählykerhossa harjoitellaan lajin perustaitoja ja tietysti pelataan! Aiempaa kokemusta lajista ei tarvitse ja
mukaan toivotaan liittyvän sekä tyttöjä että poikia.
Kerho järjestetään ensimmäisen kerran syyskuussa viikolla 37 ja siitä eteenpäin joka viikko (pois lukien
syysloma: 15.-19.10, joulutauko 3.12–13.1, talviloma 18.-22.2. ja juhlapyhät) keväälle 26.4 saakka. Koko
kauden kerhomaksu on 200 euroa, sisältäen ohjauksen, seuramaksun, vakuutuksen sekä Heimon t-paidan.
Ilmoittautumaan mukaan pääsee täältä:
https://rekisteri.westendindians.fi/pyyda_linkki/d8f0iya58cmiltejpy13tz3eo2s34gwq

Tommi Paananen
Westend Indians ry
g 0503363366
_________________________________________________________________________________________
Hauska 4kids-englannin kielen kerho 7-8 vuotiaille Ymmerstan koululla!
4Kids on kehittävä ja hauska englanninkerho lapsille. Kerhoissamme opetellaan englantia iloisessa ja
kannustavassa ympäristössä, kerran viikossa pienryhmässä.
Opetusmetodimme koostuu hauskoista leikeistä, lauluista, peleistä sekä askarteluista. Lapsi oppii englantia
luonnollisella tavalla leikin lomassa, parhaassa kielenoppimisiässä.
Kurssilla, keskitytään puhumisen harjoitteluun. Kerhoon ei tarvitse osata englantia etukäteen!
Kevään kurssin hinta: 15,95€/kerta. (15krt, yhteensä 239,25€ tai 2x119,63€))
Kerho kokoontuu Ymmerstan koululla 27.8.2018 alkaen (luokka ilmoitetaan myöhemmin):
MA klo 13.15-14.00
Kerhon ohjaaja: Fabi (Fabiane Laube, 040 831 9815)
Ilmoittautuminen tapahtuu järjestelmän kautta osoitteesta:
www.4kids.fi>ilmoittautuminen tai sähköpostilla.
Lisää tietoa: Fabiane
Laube, fabiane.laube@4kids.fi, www.4kids.fi ,
www.facebook.com/4kidsclub

