KALAMAJA PÕHIKOOLI INFOKIRI
Jaanuar 2017

Aastanumber on vahetunud ja meil on hea meel saata teile selle aasta esimene infokiri. Meile
tähendab see uue kalendriaasta algust, koolile aga õppeaasta jõudmist poolele teele. 2016 oli meie
koolile igati edukas aasta. Loodame, et heas mõistmises ja positiivses tööõhkkonnas tuleb 2017
veelgi parem.
AVALDAME TÄNU JA KIITUST!
Suur tänu kõikidele lapsevanematele, kes andsid eelmisel aastal oma panuse koolielu paremaks
muutmisel.
Aitäh mudilas-, laste- ja poistekoorile, solistidele ja õpetajate ansamblile jõulukontsertidel eduka
esinemise eest. Suur tänu muusikaõpetaja Katrin Leetele ja Triin Läänele ning huvijuht Kristina
Ruusele.
Suur tänu õpilastele ja õpetajatele osalemise eest „Hooliva kaaslase“ üleskutses ja õpilasi, kes
osalesid 3D-jõuluehete disainimise konkursil ning aritmeetika võistlusel.
ÜLDINFO
 E-õpilaspileti ehk koolikaardi kadumise või purunemise korral on lapsevanemal võimalus
tellida lapsele e-õpilaspileti duplikaat eKoolist.

 Ilmunud on kooli 2. õv koolileht Akvaarium.
 Palume lapsevanemaid kooli teavitada lapse koolivälistest saavutustest (osalus koolivälistes
projektides, võistlustel jm). Palume info edastada klassijuhatajale.
 Kool on soetanud uued õppevahendid: pingid koridoridesse, lauatennise laua, loodusainete
klassi joogapallid, istumisalused õuesõppe läbiviimiseks. Samuti uued IT-vahendid
robootikaringi tarbeks, foto-ja videotehnika. Lisaks soetati eri varustust kehalise kasvatuse
tunni tarbeks.
ÕPPETÖÖ
 Seoses suusatamisega on muutunud tunniplaan. Info klassijuhatajalt ja kooli kodulehelt.
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 Kolmanda veerandi hinded pannakse välja 15.03.2017.
 Kevadvaheaeg on kuupäevadel 18. märts 2017 kuni 26. märts 2017.

PROJEKTID
 Kalamaja Põhikool osaleb projektides „Küünlaümbriste jaht 2016–2017“ ja „Patareitäht
2016–2017“. Projekt lõpeb 31. jaanuar 2017.
 Sellest õppeveerandist alustame koolisisese ettevõtlusprojektiga, mille eesmärgiks on
arendada meie kooli õpilastes loovust, ettevõtlikkust, meeskonnatööd, julget mõtlemist ja
tegutsemistahet.

Projekt

on

suunatud

kõikidele

huvilistele.

Ootame

koostööd

lastevanematega ettevõtlikkuse tundide läbiviimisel ja õpilaste juhendamisel.

HUVITEGEVUS

 Heategevusliku jõululaadal koguti 96 eurot, mis annetati fondile „Minu unistuste päev“.
Suur aitäh kõigile asjaosalistele!

TULEKUL
 17.01 kell 13.10 6. –9. klassidele Eesti Kontserdi kontsert-loeng. „Kohtumine Gerli Padariga.
Elu muusikas, teatris ja teles“. Kontsert-loeng on õpilastele tasuta.
 Laulupeo ettelaulmine:


lastekoor 16.01 8.30–12.30 Salme Kultuurikeskus;



mudilaskoor 19.01 8.30–12.30 Salme Kultuurikeskus;



poistekoor 10.02 10.00–13.45 Salme Kultuurikeskus.

 „Kiusamisest vabaks“ metoodikat tutvustav koosolek lastevanematele jaanuaris:


1.b

19.01 kell 17.00 koduklassis



1.a

24.01 kell 17.00 koduklassis



2.a

26.01 kell 17.00 koduklassis



2.c

25.01 kell 17.00 koduklassis



3.b 23.01 kell 17.00 koduklassis

Teistele klassidele veebruaris
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 30.01 13.00 Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa koolide 3.–5. klasside kombineeritud
teatevõistlus Audentese Erakoolis.
 Jaanuari viimasel nädalal ettevõtlusprojekti koolitused õpilastele.

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