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Üritused ja sündmused

01.11  3.  ja  4.  klassi  õppekäik  Hellenurme  Vesiveskisse. 02.11 Kooliõpilaste  hingedepäeva  hommik  Jaani

kirikus; 4. klassi õppekäik Tähetorni; Lasteaia pedagoogilise nõukogu koosolek nr 2.  03.11  Supilinna rühma

vanemate  õhtu.  04.11 2.  klassi  muinasjutu-  ja  stiilipäev;  4.  klassi  klassiõhtu;  TÜ  pedagoogika  osakonna

teadlaste külaskäik lasteaeda. 05.11 Nuku valmistamise kursus lasteaiaõpetajatele. 07.-11.11 Isadenädal koolis:

isad käisid tunde andmas. 08.11 3. klassi õppekäik Tartu Kunstimajja. 09.11 Supilinna rühm vaatamas etendust

"Hops-keerdu-pots".  14.11 Roosi maja II korruse rühma isadeõhtu; Punga maja II korruse rühma isadepäeva

kohvik;  Punga  maja  I  korruse  rühma  pidulik  isadepäeva  hommikuring;  November  oli  Supilinna  rühmas

tervikuna isade kuu.  15.11 Roosi  maja I korruse rühma vanemate õhtu.  16.11 Koolis külas kirjanik Contra

(Margus Konnula); Roosi maja II  korruse rühma vanemate õhtu.  17.11 Punga maja I ja II korruse rühmade

vanemate õhtud. 18.11 2. klassi õppekäik Tartu Loodusmajja. 19.11 Peetri kooli kodutütred osalesid nooremate

kodutütarde mälumängusarjas.  22.11 Kooli õppenõukogu nr 1; Roosi maja I korruse rühma külaskäik ERM-i.

23.11 Kadrihommik Punga majas; Koolitus TLPK lapsevanematele ja õpetajatele „Lapse usuline areng ja selle

toetamine” (lektor Olga Schihalejev, TÜ usuteaduskond);  24.11 Kadrihommik Supilinna rühmas; Kadripäeva

stiilipäev  koolis.  25.11 I  trimestri  lõpp  ja  pidulik  tunnistuste  andmine;  Kadrihommik  Roosi  majas.  28.11

Koolipere  I  advendi  hommikuring;  Advendiring  Punga  maja  rühmades.  29.11 Advendiring  Roosi  maja

rühmades ja Supilinna majas; 4. klass raamatukogutunnis. 

        Novembris toimusid arenguvestlused kooliõpetajatega ning Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kohaliku

omaalgatuse programmist otsustati toetada meie haridusasutusele keraamikaahju ostmist 1669 euroga.

Mardipäeva rongkäik

10.11 toimus meie kooli ja lasteaia traditsiooniline mardipäeva laternarongkäik. Rongkäigus liiguti – laternatega

ja lauldes – pikki vastvalminud Roosi tänava promenaadi Peetri tänavani ja mööda seda Peetri kirikuni. Kiriku

juures  võttis  rongkäigu  tervitussõnadega  vastu  õp  Ants  Tooming.  Oli  võimalik  kirikusse  sisse  astuda  ja

palveküünal süüdata, õues juua teed ja süüa küpsist ning lõkke kohal käsi soojendada. 

Rongkäigu fotogalerii. 
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