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Üritused ja sündmused

03.10.  3.  klass  külastas  Tartu  Linnaraamatukogu.  03.-14.10 Koolis  olid  Tartu  Ülikooli  klassiõpetaja  eriala

praktikandid.  04.10 1.  klass  käis  Vapramäe  matkarajal  õppekäigul  "Sügis";  Supilinna  rühm  Põlva

Talurahvamuuseumis; Toimus TLPK nõukogu korraline koosolek. 05.10 Õpetajate päeva tähistamine koolis ja

lasteaias.  07.10 2.  klass  käis  Elistvere  looduskeskuse  ümbruses  matkal  "Jalajälge  jätmata";  Tartu  Ülikooli

Eetikakeskuse programmide "Hea kool" ja "Hea lasteaed" hindajad külastasid lasteaeda ja kooli. 10.10 Kooli ja

lasteaia saksa keele õppijad külastasid Tartu Saksa Kultuuri Instituudis saksakeelset lasteetendust. 12.10 Tartu

erakoolide  juhtide  koosolek  Peetri  koolis.  13.10 Kooliettevalmistuse  seminar  koolieelikute  vanematele

(eelkoolist).  14.10 Kooli  külastasid  Tartu  Ülikooli  pedagoogika  osakonna  õppejõud.  15.10 Toimus  Nuku

valmistamise kursus lasteaiaõpetajatele. 18.10 3. klass oli Tartu Linnamuuseumi muuseumitunnis "Mis on prügi,

mis on aare?”, 2. klassi õppekäigul Tartu Loodusmajja ja 1. klass Põllumajandusmuuseumisse. 21.10 Peetri kool

oli  esindatud  Eesti  Kristlike  Erakoolide  Liidu  üldkoosolekul  Tallinna  Toomkoolis.  22.-30.10 Kooli

sügisvaheaeg.  24.10 Kooliõpetajate väärtusseminar.  25.10 Kooliõpetajate vestlusring stressist töökeskkonnas.

27.10 Roosi  I korruse rühmas peeti  isade õhtut.  27.10 Toimus vestlusõhtu lapsevanematele "Mida vajab 1-

3aastane  laps  arenguks".  28.10-01.11 Toimus  e-valimiskoosolek  õpetajate  ja  lapsevanemate  esindajate

valmiseks TLPK nõukokku. 29.10 Töötajate esmaabi täiendkoolitus (Tartu Punane Rist). 

Oktoobrikuus peeti arenguvestluseid 1. klassi peredega ja lasteaia töötajatega. 

Lõikustänupüha laat

08.10 5. aastat järjest toimus Peetri kooli lõikustänupüha laat. Ilma kiuste oli laat suurem eelmistest, seda nii

osalejate kui müüjate arvult. Laadale eelnes Peetri kooli 110. aastapäevale pühendatud tänupalvus, esines kooli

koor ning laadal  esitleti  raamatut  “Kool kui väärtuspõhine kogukond”, toimus marionettnuku-etendus. Kogu

laadakaup  oli  Peetri  kooli  õpilaste,  õpetajate,  lapsevanemate  ja  toetajate  poolt  kasvatatud,  valmistatud  või

meisterdatud. Laada kogutuluks oli 2151,35 eurot. Oma laadatulu kasutamise otsustavad klassid ja rühmad ise.

Üldtulu kasutatakse koolile ja lasteaiale keraamika põletusahju ostmiseks. Laata kajastas ka Tartu Postimees. 

 

25.10 algasid esmased tööd ajaloolise Peetri koolimaja (Peetri 33) taastamiseks.

http://www.luterlik.edu.ee/peetri-33-koolimaja/
http://opleht.ee/38295-tartu-luterlik-peetri-kool-alustab-ehitustoid-koolimaja-taastamiseks/
http://tartu.postimees.ee/v2/3865631/pildid-laadalised-trotsisid-peetri-kiriku-ouel-koerailma
http://www.luterlik.edu.ee/wp-content/uploads/2016/10/Peetri_kooli_raamat_web.pdf

