
Tartu Luterliku Peetri Kooli uudiskiri

Detsember 2017

Üritused ja sündmused

01.12 1. ja 4.-5. kl osales O. Lutsu majamuuseumi jõuluprogrammis; Saksa filmihommik koolis: „Ostwind 2”.

02.-03.12 Kodutütarde jõululaager. 04.12 Advendringid lasteaiamajades; 1. advendi ühine hommikuring koolis.

05.12 2. kl jõuludetektiivide mängul linnaraamatukogus.  06.12 Õpihuvi projekti koolitus „Pühade tähendus ja

tähistamine  lastega”  lasteaia  õpetajatele;  Soome  100.  aastapäeva  tähistamine  koolis. 08.12 3.  kl  O.  Lutsu

majamuuseumi  jõuluprogrammis;  Töötajate  jõuluõhtu  korp!  Fraternitas  Liviensis  konvendis.  11.12 2.  kl

osalemas O. Lutsu majamuuseumi jõuluprogrammis.  12.12 3. kl jõuludetektiivide mängul linnaraamatukogus.

13.12  Supilinna rühma jõulupidu.  14.12 Roosi maja I korruse rühma jõulupidu; Roosi maja II korruse rühm

metsas  loomadele  jõulukinki  viimas.  14.-15.12 Peetri  kooli  õpetajad  osalesid  Riias  Erasmus+  projekti

“Supporting teachers for developping pupils’ intra-personal competencies and character education at school”

avakoosolekul.  Lisaks  külastati  kohalikke  kristlikke  koole,  Riia  Katoliku  Gümnaasiumi  ja  Riia  Kristlikku

Keskkooli ning lisaks ka Riia Eesti Kooli. 18.12 Punga maja II korruse rühma jõulupidu; Roosi maja I korruse

rühm metsas  loomadele  jõulukinki  viimas.  19.12 Punga  maja  I  korruse  rühma  jõulupidu;  Supilinna  rühm

Kiidjärvel metsloomadele süüa viimas ja lõket tegemas.  20.12 Roosi maja II korruse rühma jõulupidu; Punga

maja  I  korruse  rühma  metsaskäik.  21.12 Lasteaia  ja  kooli  jõulukontserdid  Peetri  kirikus. 22.12 Viimane

koolipäev enne jõuluvaheaega: ühine hommikuring, pidulik jõululõuna; 5. klassi klassihommik.

Projektid ja esitatud taotlused

Detsembris esitati SA Innove projektitaotlus „Väärtuspõhine koolikultuur” (20.01.-31.05.2018). Projekti raames

toimuks  õpetajate  koolitused  „Lastega  filosofeerimine“  (Egle  Säre),  „Voorused“  (Triin  Käpp)  ja

„Väärtuskasvatuse meetodid“ (Nelli Jung). 

Pille Valgu nim stipendium

2017. aasta jäi Pille Valgu nim stipendium konkursi puudumisel välja andmata. Selle vahenditest toetatakse

2018. aastal ilmuva Pille Valgu artiklikogu kirjastamist Peetri kooli toimetiste sarja 2. raamatuna. Eriliselt suur

tänu lapsevanematele Martin Lepiku ja Pille Häidkind, kes annetasid stipendiumifondi heaks. 

Ühine kingitus Tartu Ülikooli Kliinikumi lastehaiglale

Sel  aastal  kogusime  kooli  ja  lasteaia  kogukonna  ühiskingitusena  TÜ  Kliinikumi  lastehaiglale  1190  eurot

füsioteraapia vahendite ostmiseks. Suur tänu kõigile annetajatele!

Ene Puusemp: Peetri kooli esimesed jõulud (Tartu Postimees, 21.12.2017)
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