Berliinin suomalaisen kielikoulun toimintasuunnitelma 2018 - 2019
Berliinin suomalaisen kielikoulun toiminta koostuu kahdesta perusosasta: opetustoiminnasta ja
tapahtumista. Tapahtumat voidaan jakaa edelleen opetukseen liittyviin tapahtumiin ja varainhankintatapahtumiin.
Opetus
Berliinin suomalaisen kielikoulun opetusteema lukuvuonna 2018-2019 on rauha. Opettajat
käsittelevät lukuvuoden teemaa oppitunneilla lukuvuoden aikana, kullekin luokka-asteelle sopivalla
tavalla. Opetuspäiviä tulee syyslukukaudella olemaan lauantairyhmille 7 ja keskiviikkoryhmille 12 ja
kevätlukukautena lauantairyhmille 9 ja keskiviikkoryhmille 16. Tänä lukuvuonna ei järjestetä kaikille
yhteistä joulujuhlaa, vaan joulupukki vierailee pienten ryhmissä joulukuun viimeisenä koulupäivänä.
Koulupäivät löytyvät sivulta 2.
Tapahtumat
Johtokunta on päättänyt keskittää käytettävissä olevat voimavarat tukemaan Suomi-koulun toiminnan
perustarkoitusta eli lasten ja nuorten suomen kielen taitojen ylläpitämistä ja kehittämistä. Näin ollen
on jonkin verran karsittu tapahtumia, jotka eivät kiinteästi liity opetustoimintaan tai koulun
varainhankintaan. Erilaisia tapahtumia järjestettäessä pyritään aina varmistamaan, että kaiken ikäisille
oppilaille on tasapuolisesti tarjolla toimintaa ja mielenkiintoisia tapahtumia. Lukuvuodelle 2018-19
suunnitellut tapahtumat löytyvät tarkemmin sivulta 2.
Berliinin suomalaisen kielikoulun puitteissa on kuitenkin edelleen mahdollista järjestää tapahtumia,
jotka edistävät suomikoululaisten suomen kielen taitoja, lisäävät Suomi-tietoutta, tietoja
suomalaisesta kulttuurista ja Suomen historiasta, maantieteestä ja yhteiskunnasta, mikäli jäsenistä
löytyy halukkaita järjestämään tällaisia tapahtumia. Tapahtumia voi järjestää joko yksin tai
yhteistyössä Suomi-keskuksen tai suomalaisen seurakunnan kanssa.
TULE MUKAAN SUOMI-KOULUN TOIMINTAAN!
Toiminnan jatkumiseksi on erittäin tärkeää, että mahdollisimman moni jäsenperhe osallistuu
aktiivisesti Berliini Suomi-koulun toimintaan. Aktiivisia vanhempia tarvitaan mm.
varainkeruutapahtumien ja juhlien suunnittelemiseen ja järjestämiseen, ja kevättalvella 2019
tarvitaan muutamia uusia jäseniä johtokuntaan. Berliinin Suomi-koulu toimii täysin
vapaaehtoisvoimin, eli jokaisen jäsenperheen panosta tarvitaan. Mikäli sinulla on mahdollisuus
kantaa kortesi kekoon, lähetä viestiä osoitteeseen puheenjohtaja (ät) suomi - koulu.de ja kerro miten
voisit olla avuksi, niin otamme sinuun yhteyttä.
Pienikin työpanos on arvokas. Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan!
Esimerkkejä osallistumisvaihtoehdoista:
1) Haluan osallistua käsitöiden tai askartelujen tekemiseen joulumyyjäisiä varten.
2) Haluan leipoa joulumyyjäisiin tai muihin tapahtumiin.
3) Haluan ottaa myyntivuoron esim. joulumyyjäisissä tai kirppiksen kahvilassa.
4) Haluan osallistua juhlien tai muiden tapahtumien valmisteluihin tai loppusiivoukseen.
5) Haluan auttaa muilla tavoin (miten?)
6) Haluaisin johtokunnan jäseneksi.
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Koulupäivät lukuvuonna 2018 – 2019
Syyslukukausi 2018
Lauantairyhmät
1.9., 22.9., 29.9., 6.10., 17.11., 1.12. ja 8.12. (Yht. 7 koulupäivää)
Keskiviikkoryhmät
29.8., 5.9., 12.9., 19.9., 26.9., 10.10., 17.10., 7.11., 14.11., 28.11., 5.12., 12.12.
(Yhteensä 12 koulupäivää)
Kevätlukukausi 2019
Lauantairyhmät
12.1., 26.1., 23.2., 2.3., 9.3., 30.3., 6.4., 4.5. ja 25.5. (Yht. 9 koulupäivää)
Keskiviikkoryhmät
9.1., 16.1., 23.1., 30.1., 13.2., 20.2., 27.2., 6.3., 20.3., 27.3., 3.4., 10.4., 8.5., 15.5., 22.5. ja 29.5.
(Yht. 16 koulupäivää)
Berliinin suomalaisen kielikoulun tapahtumat 2018-2019
2.9.2018
15.9. ja 13.10.2018
29.9.2018
6.10.2018
10.10.2018
Joulukuu 2018
8.12. ja 12.12.2018
Kevät 2019
Kevät 2019
Maaliskuu 2019
4.5.2019

kello 10.15-13.45

Soiva sammakko -teatteriesitys 3-10-vuotiaille
Kielioppikurssi yli 10-v. koululaisille
Ylimääräinen jäsenkokous
Kirpputori
Vahtikoira -musiikkiesitys keskiviikkoryhmille
Joulutuotteiden myyntiä (1.12., 5.12., 8.12. ja 12.12.)
Ryhmäkohtaiset ”joulujuhlat”
Suunnitteilla: Kirjailijavierailu
Suunnitteilla: Elokuvailtapäivä
Lukuviikot
Kirpputori

Muita mahdollisia lukuvuoden 2018-19 aikana järjestettäviä tapahtumia:
- ”Käsityökerho”
- Pienet ryhmäkohtaiset ”kevätjuhlat”.
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