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Hea lapsevanem! 

Heade tulemustega õppetöös oleme ühiselt läbinud I õppeveerandi. Loodan, et arvukad koolis 

toimunud üritused pakkusid Teie lastele koolirõõmu. Sügisene koolivaheaeg aitas õpilastel ja 

õpetajatel koguda energiat õppimiseks ja tööks alanud II õppeveerandil, mis  langeb aasta kõige 

pimedamale ajale. Vaatamata süngele ilmale ja lühikesele päevale säilitame rõõmsa meele ning 

oleme tegusad. Õpetajad soovivad Teie lastele alanud õppeveerandil koolirõõmu ja häid tulemusi 

õppetöös. 

Väga tähtis on iga lapse turvalisus liikluses. Kindlasti on hädavajalik pimedal ajal kanda helkurit. Kooli 

värava juures asub helkuripuu, kust iga laps võib võtta endale helkuri. Kui kodus on üleliigseid 

kasutamata helkureid, siis tule riputa see helkuripuu külge.  

Ilusat uue õppeveerandi algust 

 Marko Rööpson 

 Direktor 

 

ÜLDINFO  

 Lastevanemate üldkoosolekul valitati uus hoolekogu koosseis. Sellel õppeaastal kuuluvad 
hoolekogusse lastevanemate esindajana Karl Ader, Maris Mihasova, Maris Jõgeva ja Villu 
Hansen. Põhja-Tallinna linnaosa halduskogu esindaja on Raimond Kaljulaid. Õpetajate 
esindaja on Reet Lukin. Hoolekogu tööd valiti juhatama Maris Jõgeva. 

 Kooli kodulehel lisamenüül on kaks uut rubriiki:  
     ohutus ja turvalisus – liiklusohutus, teavitus ja ennetustöö; 
     tervisekabinet – info kooli meditsiiniõe vaktsineerimise graafikust jm terviseinfo. 

 Garderoobis asub riiul, kuhu koondame leitud riided ja jalanõud. Palun heita pilk peale! 

 

ÕPPETÖÖ 

 Sügiskoolivaheajal toimus 6. ja 7. klasside õpilastele  keelereis  Iirimaale.  Õpilased täiendasid  
inglise keelt keeltekoolis Atlantic Language School. Õppekäigul olid õpetajatena kaasas Kesti 
Pära ja Mai-Riin Alavere.  

 Oktoobri kuu jooksul osales 5.a  ja 6.b klasside õpilased  koostöös liikluspolitsei ja 
maanteeametiga liiklusohutuse projektis. Projekti raames pihustati  Kalamaja reguleeritud 
ülekäiguradadele kirjad „PEATU, VAATA, VEENDU“. Juhendajad Ene Trepp ja Irena Volkova. 
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 Kalamaja Põhikool osaleb  projektides „Küünlaümbriste jaht 2016-2017“ ja „Patareitäht 2016-
2017“. 
 

 Kalamaja Põhikool osaleb jätkuvalt KIKi keskkonnahariduslikes projektides.  
 

 Kalamaja Põhikooli asub II veerandist tööle inglise keele õpetajana Antti Loode.  

 Teise veerandi hinded pannakse välja 21. detsember 2016. 

 Kalamaja Põhikooli talvevaheaeg on 23. detsember 2016. a - 8. jaanuar 2017. a. 

 

HUVITEGEVUS  

 Ilmunud on selle õppeaasta esimene koolileht Akvaarium. 

 Koolimaja ees on helkuripuu, kuhu võib lisada või kust võtta omale helkur. 

 Üleskutse isadele! Olete oodatud tundi andma või muid õppetööga seotud tegevusi läbi 
viima.  

 

 TULEKUL 

 4. novembril  tähistame kooli sünnipäeva piduliku aktusega: 

9.55-10.40        4.-9. klassid 

              11.00-11.45      1.-3. klassid 

 

 4. novembri  vilistlaste õhtu:  
 

              kool avatakse vilistlastele 16.00 

              17.00   kontsert, esinevad Kalamaja Põhikooli õpilased ja õpetajad 

              18.00   mälumäng 

 7.11      5.-9. klassidele loeng tubakatoodete kahjulikkusest. 

 15.11     1.-3. klassidele teater Lepatriinu etendus „Heategu“. 

 17. 11    5.-9. klassidele  Eesti Kontsert loeng-kontsert „Klaverit avastamas". 

 25.11      Kodanikupäeva tähistamine. 

 28.11     Esimese advendi tähistamine: 

               8.00 - 9.00    1.-4. klassid Kalju kirikus. 

 
 5.12       Teise advendi tähistamine:  
                       5.-9. klassidele üritus kooli aulas.  
 

Eelnevate punktide täpsem informatsioon on leitav kooli kodulehel kp.tln.edu.ee ja Facebookist  


