KALAMAJA PÕHIKOOLI INFOKIRI
Veebruar 2017
TÄNAME JA KIIDAME!
 Täname mudilas-, laste ja poistekoori, kes on osalenud laululaagrites ja laulupeo
eelproovides ning ettelaulmistes.
 Põhja-Tallinna

ja

Kristiine

linnaosa

koolide

3.–5.

klasside

kombineeritud

teatevõistluses saavutas Kalamaja Põhikool 7. koha. Täname võistkonda ja juhendaja
Leli Lepikut ja Tarvo Lälli.
 Kiidame Darius Koske, kes pääses matemaatika olümpiaadi koolivoorust Tallinna
piirkonnavooru. Juhendaja Eve Veltri.
ÜLDINFO
 Valminud on uus kooli koduleht.
 Kinnitatud on Kalamaja Põhikooli arengukava aastateks 2017–2021.
 Esimeste klasside õpilastele elukohajärgse kooli määramise taotlusi saab Tallinna
Haridusametile esitada 1.–15. märtsini 2017, täpsem info Tallinna Haridusameti
kodulehelt.
 Lahtiste uste päevad 6.–10. veebruar. Külas Kalamaja lasteaiad. Võimalus külastada
tunde, maitsta koolitoitu. Tundide külastuseks palun registreerida eelnevalt
huvijuht@kp.tln.edu.ee
 7. veebruaril kell 18.00 infotund 1. klassi astuvate laste vanematele:
• kooli registreerimine
• kooli korraldusest ja õppetööst
• koolivorm
• klassiväline tegevus/huvitegevus
• 1. klassi õpilase koolivalmidus
Täpsem info huvijuhilt telefonil 6417211 või huvijuht@kp.tln.edu.ee
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ÕPPETÖÖ
 16.–17.02 Kalamaja Põhikooli talispordipäevad. Neil päevil traditsioonilist õppetööd ei
toimu, rohkem infot klassijuhatajatelt.
 Tunnustame parimaid õpilasi:
1.–5. klass

20.02 tänuüritus Energia Avastuskeskuses;

6.–9. klass

22.02 tänuüritus Eesti Rahva Muuseumis.

 Kolmanda veerandi hinded pannakse välja 15.03.2017.
 Kevadvaheaeg on kuupäevadel 18. märts 2017 kuni 26. märts 2017.

PROJEKTID
 Sellest õppeveerandist alustame koolisisese ettevõtlusprojektiga, mille eesmärgiks on
arendada meie kooli õpilastes loovust, ettevõtlikkust, meeskonnatööd, julget
mõtlemist, tegutsemistahet. Projekt on suunatud kõikidele klassidele, et arendada
meeskonnatööna toode või teenus, millega välja tulla Kalamaja Päevadel meie kooli
laadal. Ootame koostööd lastevanematega ettevõtlikkuse tundide läbiviimisel ja
õpilaste juhendamisel.
 Kalamaja Põhikool osaleb Tallinna linna projektis, „Vau, ohhoo!“, kus õpikodades
saavad 7. klasside õpilased osa lõimitud õppest. Kaasatud õpetajad Ene Trepp ja Eve
Veltri.

HUVITEGEVUS
 Ilmunud on koolileht Akvaarium.
 Palume lapsevanemaid kooli teavitada lapse koolivälistest saavutustest (osalus
koolivälistes projektides, võistlustel jm). Info edastada klassijuhatajale.
 Veerandi jooksul paigaldatakse kooli lauatennise lauad. Mängida saab peale tunde
oma reketi ja palliga. Täpsem info klassijuhatajatelt ja kooli kodulehelt.
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TULEKUL
Kuupäev

Kell

Sündmus

Klassid

01.02

18.00

Karukoosolek

1.c

03.02

13.10

Vene laulude konkurss

6.-9. klass

06.02

10.00

Kohtumine laulja Daniel Leviga

6.-9. klass

10.02

10.00

Poistekoori

ettelaulmine

Salme Poistekoor

Kultuurikeskuses
10.02

17.00

13.-15.02

Sõbrapäeva disko

5.-9. klass

Sõbrapäeva stiilinädal:

1.-9. klassid

esmaspäev- must ja valge
teisipäev- roosa ja punane
kolmapäev- ööriided
14.02
20.02

Sõbrapäeva postkast
10.00

1.-9. klass

1.-5. klassi parimate õpilaste tänuüritus 1.-5. klassid
Energia Avastuskeskus

21.02
22.02

Raadioviktoriin „Eesti Vabariik 99“
08.00-17.00

1.-9. klass

6.-9. klassi parimate õpilaste tänuüritus 6.-9. klass
Eesti Rahva Muuseumis

23.02

Vabariigi aastapäeva aktused

1.-9. klass

1.-3. klass kell 11.00
4.-6. klass kell 9.50
7.-9. klass kell 12.10

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