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Üritused ja sündmused

01.11 Õpetajate sisekoolitus „Erivajadusega õpilased ja praktilisi lähenemisi erivajadustele vastamiseks” (lektor

Marju Aas); 2. klass Laulupeomuuseumi õpitoas "Kop-kop, kas hääl on kodus?".  03.11 Koolis külas Villem

Reimani  kolleegiumi  liikmed;  Kooliettevalmistuse  koosolek  lasteaia  õpetajatele.  06.11 Hingedeaja  ühine

hommikuring koolis; MTÜ TLPK üldkoosolek.  08.11 3. klassi isade-laste klassiõhtu (isadepäeva tähistamine

toimus igas klassis omal moel ja ajal). 09.11 Isadepäeva hommik Punga maja II korruse rühmas. 13.11 2. klass

õppekäigul Tervishoiu Kõrgkoolis; Supilinna maja rühma isadepäeva kohvik; Roosi maja II korruse rühma isade

hommik;  Punga  maja  I  korruse  rühma  isade  hommik;  MTÜ  TLPK  juhatuse  koosolek.  14.11 Lasteaia

pedagoogilise  nõukogu  koosolek  nr  2;  Roosi  maja  I  korruse  rühma  isade  õhtu.  15.11 Lasteaiaõpetajate

sisekoolitus „Eneseväljendus” (sh pildikeel, muinasjutud, lavastused).  15.-16.11 TÜ tudengite vaatluspraktika

koolis.  17.11 1.-2. klass ja lasteaia õpilased vaatamas Tartu Saksa Kultuuri Instituudis etendust „Deutsch mit

Socke”. 20.11 Koolis külas kirjanik Heiki Vilep. 21.11 Roosi maja I korruse rühma lapsevanemate õhtu. 22.11

Kooli  õppenõukogu  koosolek  nr  1.  23.11 Kadripäeva  tähistamine  lasteaias;  Punga  maja  II  korruse  rühma

vanemate õhtu; Lasteaiaõpetajate kovisioon „Lapse arengu toetamine”.  24.11 I trimestri tunnistuste andmine,

kadripäeva  tähistamine  koolis.  Saksa  film  „Vaid  üks  päev”  PÖFF-il,  õpilaste  ühine  kinokülastus.  27.11

Vestlusring  (kooli)  lapsevanematele  „Lastevastase  vägivalla  ennetamine”.  28.11 4.  klass  Vanemuises,

lasteooper „Guugelmuugelpunktkomm“; Roosi maja I korruse rühm Uues Teatris, etendus „Lumeilm”.  29.11

Supilinna rühm matkal Pangodi ääres. 30.11 Roosi maja II korruse rühma vanemate õhtu; Punga maja I korruse

rühma vanemate õhtu; Kooli õpilasesindus osales Tartu Õpilasomavalitsuste orienteerumismängul. 

Novembris  toimusid  arenguvestlused 1.  ja  4.  klassi  õpilastega.  Koolis  alustas  regulaarset  tegevust

õpilasesindus, koos õpilastega koostati selle põhimäärus. 

Projektid ja esitatud taotlused

SA Innove  toetuse  pälvis  lasteaia  koolitusprojekti  taotlus  „Õpihuvist  koolirõõmuni” SA Innovele  (kestvus

15.11.2017-14.02.2018).  Riigikogu  IRL-i  fraktsioon  toetas  regionaalse  investeeringutoetuse  jagamisel  7000

euroga Peetri koolimaja (Peetri 33) arendamist. 

Mardipäeva rongkäik

10.11 toimus  meie lasteaia ja kooli kogukonna iga-aastane laternarongkäik Peetri kirikusse. Kirikus ütles õp

Ants Tooming tervitussõnad ja lasteaia juhataja Külvi Teder kõneles päeva ning Püha Martinuse tähendusest.

Kõlas muusika lapsevanematel ja õpetajatelt, oli võimalik süüdata isiklik palveküünal, lahkudes juua teed ning

süüa küpsist. 

http://www.luterlik.edu.ee/wp-content/uploads/2016/09/TLPK_%C3%B5pilasesinduse_p%C3%B5him%C3%A4%C3%A4rus.pdf
http://www.luterlik.edu.ee/projektid/

