Tartu Luterliku Peetri Kooli uudiskiri
Oktoober 2017
Üritused ja sündmused
02.10 Rahvusvahelise muusikapäeva tähistamine koolis, külas Tartu Ülikooli Akadeemiline Puhkpilliorkester
Popsid; Roosi maja II korruse rühm külas taluloomadel. 03.10 Nõukogu ja vanematekogu ühine koosolek. 04.10
Kooliettevalmistuse seminar. 05.10 Õpetajate päev; Ümarlaud Rajaleidja tugispetsialistidega lasteaias. 06.10 I
klassi õppekäik "Sügis metsas" Elistveres. 11.10 4. ja 5. klassi e-külalistund „Milline näeb välja reporteri
tööpäev?”; Lasteaiaõpetajate sisekoolitus "Keele- ja kõnemängud". 13.10 4. ja 5. klass saksa räppar Uwe Kaa
kontserdil. 17.10 Tuletõrjeprogramm koolieelikutele; Supilinna rühm Pangodis lõket tegemas. 18.10 Tartu linna
koguduste vaimulikud koolis külas. 20.10 3. klass Mänguasjamuuseumis; 4. ja 5. klass Oskar Lutsu
majamuuseumis. 21.-29.10 Sügisvaheaeg. 25.10 Koolitus lasteaia õpetajatele ja lapsevanematele "Lapse kõne
areng" (lektor Heli Kudu). 26.10 Kovisioon-koosolek „Lapse arengu toetamine lasteaias”. 27.10 Vääna
Mõisakooli töötajad (lasteaed-algkool) külas lasteaias. 30.10 Supilinna rühma vanemate õhtu. 31.10
Reformatsiooni 500. aastapäevale pühendatud jumalateenistus Peetri kirikus ning õunapuu istutamine.
Oktoobris toimusid kooli ja lasteaia personali arenguvestlused. Lasteaias alustas malering ja koolis judo.

Algatatud projektid ja esitatud taotlused
Oktoobris koostati ja esitati lasteaia juhataja Külvi Tederi ja kooli õppealajuhataja Terje Kapi poolt järgmised
projektitaotlused:
- Lasteaia koolitusprojekti taotlus „Õpihuvist koolirõõmuni” SA Innovele (kestvus 15.11.2017-14.02.2018);
- Taotlus tahvelarvutite hankimiseks Tartu 2017. aasta huvihariduse ja huvitegevuse riikliku toetuse abil.
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Hasartmängumaksu Nõukogu toetus abil.
Samuti esitasime selgi aastal taotlused Riigikogu fraktsioonidele regionaalse investeeringutoetuse (nn
katuseraha) saamiseks, et arendada Peetri koolimaja (Peetri 33).
Lõikustänupüha laat
07.10 toimus lõikustänupüha laat, mis tõi kokku meie kooli ja lasteaia kogukonna. Päev algas tänupalvusega,
esines kooli koor. Kaubeldi sügisandide ja käsitööga, lastele toimusid töötoad, osa sai võtta õnneloosist. Head ja
paremat pakkus laadakohvik. Toredad etteasted olid lasteaia õpilastelt, õpetajatelt ja vanematelt, vaadata sai
õpilaste käsitöönäitust ja reformatsiooni 500. aastapäevale pühendatud väljapanekut. Tuju hoidis kaunis
sügisilm ja karmoška muusika. Laada tulu (2783,57 eurot) läheb meie klasside ja lasteaiarühmade heaks, nende
enda otsusel ja valikul.
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