
Hallituslaiset esittäytyvät!Hallitus koostuu sekä ennenkin mukana olleista että tänä syksynä remmiin astuneista  yhdistyksen jäsenistä.  Tässä heidän joitakin heidän ajatuksiaan.1. Millä kieliluokilla ovat lapsesi?2. Miksi kiinnostuit liittymään mukaan Ensemblen toimintaan?3. Terveisiä Ensemblen jäsenistölle!
Sami Laurinen, puheenjohtaja1. Monsieur Urho on  ranskan kieliluokalla 5B ja Mademoiselle Helmi luokalla 4B.2. Mielestäni on hyvin tärkeää, että lapsille tarjotaan jotain ranskalaisuutta ja mahdol-lisesti tilanteita käyttää kielitaitoa myös koulun ulkopuolella. Koulun luoman poh-jan päälle on hyvä rakentaa ja vasta-vuoroisesti tukea koulua tehtävässään. Niinpä liittyminen jäseneksi ja toimintaan osallistuminen oli itsestäänselvyys.3. Hieno työ, mitä Ensemble tekee, ei ta-pahdu itsestään, vaan vaatii tekijöitä ja resursseja. Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat jäsenet tekemään Ensemblesta näköisesi!

Leena Keisala, jäsen1. Tyttäreni Louisa on 3B-luokalla. Myös isosisko Fanny kävi Vähä-Heikkilää. 2. Ranskan kieli on kaunis! Opiskelen rans-kaa, mieheni äidinkieli on ranska, lasteni isänkieli on ranska… Minkä tahansa kielen oppiminen lapsena on todella arvokasta ja parhaimmillaan hauskaa ja helppoa. Van-hempana se on kiinnostavaa ja hyödyllistä, mutta työlästä. Kielet ovat luonnollinen osa ihmisten kanssakäymistä – uskon, että etenkin vaikeiden kielien avautuminen jo lapsena avaa hyvän pohjan kiinnostukselle kansainvälisyyteen ja ihan todellisesti ri-kastaa elämää. Miksi en olisi Ensem-blessa?3. Toivon että ranskan kieliluokan toiminta jatkuu elävänä. Kaikissa kouluissa, joissa lapset oppivat hyvin, on myös hienoja van-hempia. Koulu muovaa lapsuutta ja van-hemmuutta, mutta myös lapset ja vanhem-mat koulua. Toivon että Ensemblen kautta, lasten oppimisen ja oppimisen vaikeuden kautta, olisi enemmän lapsen näkökulmaa kieliin ja yhteisöllisyyttä vanhempien kanssa.

Silja Laine, jäsen1. Lapseni ovat luokilla 4 B ja 9 A.2. Vieraat kielet, kulttuurit ja kulttuurien välinen vuorovaikutus ovat tärkeitä asioita lapsille ja aikuisille. Ranskan kieliluokilla on tehty hienoa työtä ranskan kielen ja kulttuurien opettamisessa, ja on mukavaa päästä tukemaan tätä toimintaa.3. Osallistukaa toimintaan ja kertokaa, jos teillä on hyviä ideoita toiminnan kehittä-misestä! 



Marko Markkanen, rahastonhoitaja1. Esikoiseni on nyt 4B-luokalla ja nuorim-mainen 1B:llä.2. Kannatusyhdistykseen kuuluminen on perheellemme itsestäänselvyys. Jos joku tällaista ylläpitää, niin se tarjoaa aina jotain enemmän oppilaille ja muille jäse-nille. Jäsenmaksu on kohtuullinen.3. Antakaa rohkeasti palautetta keksimis-tänne ideoista, mitä meidän kannattaisi järjestää. Ideoiden ei tarvitse olla valmiiksi mietittyjä. Ihan heitotkin ovat ok. Kieli-luokkien asemaan kohdistuu jatkuvasti kaikenlaisia uhkia, joten poliittisesti aktii-viset jäsenkirjeen lukijat voisivat huomi-oida toiminnan jatkuvuuden kaupungin ja kansallisen tason päätöksenteon kiemu-roissa. Yksittäisiä asioita mainitakseni eri-koista on se, että A-ranskaa ei voi kirjoit-taa ylioppilaskirjoituksissa ja että rans-kan kieliluokka lakkaa käytännössä ole-masta yläkouluun siirryttäessä.Maarit Laurinen, varajäsen1. Tytär Helmi on 4B-kieliluokalla ja isove-li Urho 5B-kieliluokalla.2. Uskon kiinnostuksen ranskan kielen oppimiseen lisääntyvän, kun pystyy sa-maistumaan ranskalaisen kulttuurin kans-sa. En puhu itse ranskaa, joten koen voiva-ni Ensemblen toiminnan kautta tutustua myös itse ranskalaisuuteen ja siten välittää lapselleni myös kotoa päin kiinnostusta ranskankielen oppimiseen.3. Olen pistänyt lapseni ranskan kieli-luokalle ilman, että kotona puhuttaisiin ranskaa. Emme siis pysty auttamaan lap-siamme ranskan läksyissä, mutta voimme kannustaa heitä tekemään töitä kieli-taidon saamiseksi. Osa kannustamista on antaa kokemuksia kielitaidon hallitsemi-sesta myös luokkahuoneen ulkopuolella. Ensemblen kautta pala Ranskaa tulee ulot-tuville Turussakin. 

Ulla Clerc, sihteeri1. Tyttäremme Iina on 4B-luokalla ja pik-kusisko Sonia tarmokas eskarilainen las-tentarha l´Hexagonessa.2. Ensemblen toiminta on mukava ja helppo tapa tutustua paremmin ranskan kieliluokkien toimintaan ja myös tuoda esille ranskalaista kulttuuria Turussa. Yh-distys tarjoaa hienon mahdollisuuden kie-len oppimisen ja kieliluokkien toiminnan tukemiseen.  Toivon lisäksi, että myös oma ranskan oppimiseni saisi tästä potkua…3. Yhdistyksen toiminta on monipuolista ja siten motivoivaa – se ulottuu kieliluokkien konkreettisesta tukemisesta vaikkapa kir-jalahjoituksin aina keskusteluihin kieli-linjan säilymisestä. Ensemblen tapahtu-missa on hyvä tunnelma ja niissä tutustuu muiden kieliluokkalaisten perheisiin.
Rosita Fagerström, varajäsen1. Tytär Gisell 4B-luokalla.2. En itse puhu ranskaa, mutta toivon toi-minnallani Ensemblessa voivani lisätä vanhempien tietoutta siitä, millaista opiskelu on ranskan kieliluokalla.3. Ranskankielinen opetus on hieno juttu, jota mielestäni kannattaa hyödyntää. Jotta lapsilla olisi jatkossakin tällainen mah-dollisuus vieraan kielen opiskelulle Turus-sa, on tärkeää, että vanhemmat ovat aktii-visesti osana tukemassa kieliluokkien toi-mintaa.
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