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TÄNAME JA KIIDAME!  

 Täname mudilaskoori, poistekoori ja soliste kontserdil „Väike ööbik“ esinemise eest. 

Erilised tänud õpetaja Katrin Leetele ja Triin Läänele. 

 Kiidame „Kirjandusmäng 2017" osalejaid ja 4. klasside võistkonda koosseisus Vivian 

Arvisto, Marta Emilie Vurma, Linda Siplane, kes saavutasid ülelinnalisel võistlusel 8. 

koha. Juhendajad  Birgit Tamme, Gerda Tenso ja Anneli Sinimets. 

 Kiidame Kalamaja Põhikooli tantsurühma KPK, kes pääses edasi Koolitants 2017 

finaali. Juhendaja Margarita Vähejaus.  

 Kiidame 4.a klassi õpilasi, kes saavutasid lühinäidendite konkursil KRÕF muusikalise 

etendusega „Tuhkatriinu“ eripreemia ja tunnustuse suurepäraste laulude, kaunite 

kostüümide ja muinasjutu tõetruu esitamise eest. Täname juhendajaid Urve Jõhvikut 

ja Triin Läänet.  

 Kiidame Nia Arandit ja Kristjan Suuderit, kes saavutasid ülelinnalisel luulekonkursil 

oma vanuserühmas III koha.   

 Täname emakeelepäeva üritustel osalejaid ja korraldajaid Elle-Riin Ulfsakit, Reet 

Laurissoni ja Birgit Tammet. 

 Täname 4.c klassi õpilasi Joosep Konsat ja Harry Randmaad, kes saavutasid 

kokapoiste konkursil  4.- 6. klasside arvestuses III koha. 

 

ÜLDINFO  

 Seoses Vabriku tänava remondi ja kooli kodukorra muudatustega palume turvalisuse 

huvides alates 3. aprillist kooli hoovi autodega mitte sisse sõita.  Palume kasutada 

Salme Kultuurikeskuse ees olevat parklat. Avatud on Salme Kultuurikeskuse poolne 

värav.  

 Kooli parklasse võivad parkida vaid koolitöötajad ja külalised, kes on eelnevalt kooli 

oma tulekust teavitanud. 

 Külalistel ja lastevanematel palume kooli külastused eelnevalt kokku leppida 

õpetajate/direktsiooni/koolitöötajatega. Võõrastel isikutel on  koolimajas viibimine 

keelatud.  
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ÕPPETÖÖ 

 Vastu on võetud Kalamaja Põhikooli uus kodukord, palume kodukorraga tutvuda 

kodulehel. 

 9. klassi hinded pannakse välja 26. mail. 

 IV veerandi hinded pannakse välja 2. juunil. 

 8. klasside loovtööde kaitsmine toimub 11. aprill (8.a klass) ja 12. aprill (8.b klass).  

 

HUVITEGEVUS  

 

 Ilmunud on koolileht Akvaarium, tutvuda kodulehelt. 

 Kutsume õpilasi osalema Tallinna Haridusameti auhinnamängus „Koolitoit teeb 

targaks“. Osalemisreeglid Kalamaja Põhikooli Facebooki lehel. 

 

 TULEKUL 

 04.04 kell 09.00 mudilaskoori II ettelaulmine Salme Kultuurikeskuses; 

 07.04 kell 09.00 lastekoori II ettelaulmine Salme Kultuurikeskuses; 

 08.04 kell 10.00 5.b klassi esindus Tallinna 5. klasside õpioskuste finaalvõistlusel 

Tallinna Reaalkoolis; 

 19.04 kell 11.00 2.-5. klassidele Arsise kellade ansambli kontsert. Pilet 1 euro;  

 20.04 kell 12.00 3.-4. klasside ülelinnaline õpioskuste võistlus „Oskan õppida“ Tallinna 

Kunstigümnaasiumis; 

 21.04 kell 09.00 5.-7. klasside ülelinnaline õpioskuste võistlus „Oskan õppida“ Tallinna 

Kunstigümnaasiumis; 

 24.04 kell 11.00 1.-3. klassidele teater Sõber etendus „Maailm kohvris“ Pilet 2 eurot.  

 

 

 

 

 

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

Facebookist. 


