
Tartu Luterliku Peetri Kooli uudiskiri

Mai ja õppeaasta lõpp 2017

02.05  Kodutütarde  matk  Jänese  matkarajal  ja  piknik.  03.05 Noorte  kotkaste  koondus;  Lasteaia  töötajate

üldkoosolek. 04.05 4. klassi filmiõhtu.  06.05  Saksakeelse lauluvõistluse „Lautstarki” lõppkontsert  Tallinnas,

Peetri kooli ja Tartut esindasid 2. klass ja lasteaialastest saksa keele õppijad. 08.-14.05 Lapsevanemate rahuolu-

uuring. 10.05 3. klassi tasemetöö eesti keeles (meie kool polnud riiklikus valimis); Roosi maja II korruse rühma

emadepäeva lodjasõit; 3. ja 4. klass linnaraamatukogus kohtumisel saksa lastekirjaniku Sabine Zettiga.  11.05

Emadepäeva tähistamine Roosi maja I korruse rühmas;  Supilinna rühm emadepäeva puhul Emajõel, Setoline

laeval Alfa 70.  12.05 Kooli emadepäeva kontsert Tartu Kolgata koguduse saalis; emadepäeva hommik Punga

maja rühmades. 13.-14.05 Kodutütarde kevadlaager Luunjas. 15.05 Kooli spordipäev Tamme staadionil. 16.05

3.  klassi  tasemetöö  matemaatikas;  2.  klass  õppekäigul  „Kevad  mõisapargis”  Luke  mõisas;  Kodutütarde

ekskursioon A le  Coq'  i  limonaaditehases.  17.05 Kodutütarde vormikandmise päev; Koolitus vanematele ja

õpetajatele „Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod” (lektor Angela Jakobson).

18.05 Supilinna rühma kevadpidu.  19.05 Koolieelikute matk.  22.05 2. klassi  lapsevanemate koosolek  24.05

Noorte kotkaste koondus; Eelkooli lõpuaktus; Lasteaia pedagoogilise nõukogu koosolek nr 4. 25.05 Roosi maja

I korruse rühma kevadine lõpupidu. 26.05 Uue 1. klassi koosolek. 29.05 1. klass õppekäigul "Suvi" Vapramäe

matkarajal;  29.05 Roosi maja II  korruse rühma kevadine lõpupidu.  30.05 Loovtantsu ringi õpilased osalesid

Tartu võimlemispeol „Õnnetunne”; Punga maja I korruse rühma kevadpidu; CAP (Child Assault Prevention)

õpikoda koolieelikutele.  31.05 Õppenõukogu koosolek nr 3; Punga maja II korruse rühma kevadpidu.  01.06

MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool õppeaasta lõpu avatud üldkoosolek. 05.06 Õppeaasta lõpuaktus Peetri kirikus.

06.06 Kogu  kooli  õppekäik  Eesti  Maanteemuuseumisse;  talgud  Supilinna  maja  juures.  07.06 Kodutütarde

väljasõit ja piknik; töötajate aiapidu.  07./09.06 3. ja 4. klassi inglise keele linnalaager.  08.06  Kooli õpetajate

sisehindamisseminar Palamusel. 14.06 Lasteaia õpetajate sisehindamisseminar. 

Mais peeti arenguvestlused lasteaia töötajatega, juuni alguses toimusid kõigis rühmades kolleegiumid (rühma

töö analüüs). 

 

Toetuse  taotlemine

Mais  sai  kohaliku  omaalgatuse  programmilt  positiivse  rahastamisotsuse  (2000  eurot)  taotlus  Roosi-Punga

lasteaiamajade õueala kuivendamiseks. Tööd toimuvad suvel 2017. Negatiivse vastuse sai KÜSK-ile esitatud

toetuse taotlus „Tartu Luterliku Peetri Kooli lasteaia hoonete ja territooriumi valvestamine”. 

Külvi Teder: Lugude jutustamine on hea viis õpetamiseks (Õpetajate Leht, 12.05.2017)

http://opleht.ee/2017/05/lugude-jutustamine-on-hea-viis-opetamiseks/

