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Üritused ja sündmused
04.09 111. aastat Peetri kooli esmaasutamisest; 1. klassi õnnistamine; pidulikud hommikuringid lasteaias; Roosi
1 lasteaiamaja juurdeehituse pühitsemine. 06.09 Lasteaia koosolek-seminar "Kooliküpsus". 09.09 Lasteaia ja
kooli töötajad Godly Play metoodika koolitusel Tallinnas 12.09 3. klass õppekäigul „Vee-elustik”. 13.09
Lasteaiaõpetajate koosolek-sisekoolitus "Füüsiline areng ja liikumine lasteaias"; 1. klass Tartu Loodusmajas
seenenäitusel „Seened täies hiilguses“; Roosi maja II korruse rühma vanemate õhtu. 14.09 Punga maja II
korruse rühma vanemate õhtu. 19.09 Supilinna maja rühma vanemate õhtu. 20.09 2. klass õppekäigul Luke
mõisas. 21.09 Punga maja I korruse rühma vanemate õhtu. 22.09 1. klass õppekäigul Tartu Linnaraamatukogus.
25.09 Tartu Ülikooli praktikandid lasteaias (käesolevast õppeaastast on meie lasteaed ülikooli praktikabaasiks);
Roosi maja I korruse rühm külas taluloomadel; Evakuatsiooniõppus koolimajas. 25.-26.09 MTÜ TLPK eüldkoosolek. 26.09 Roosi maja I korruse rühma vanemate õhtu; kooli vanematekogu koosolek; Euroopa
keeltepäeva tähistamine koolis; Punga maja I korruse rühm külas taluloomadel. 27.09 Spordipäev Tamme
staadionil; Punga maja II korruse rühm külas taluloomadel; Pedagoogilise nõukogu koosolek nr 1; 1. klassi
vanemate koosolek. 28.09 Lapse arengu toetamise kovisioon lasteaias. 29.09 Tartu Ülikooli praktikandid
lasteaias; 5. klassi lõkkeõhtu; 4. klass õppekäigul teadusKvartalis.
Ave Gill – Tartu aasta õpetaja 2017
Peetri kooli esimene õpetaja ja kooli üks rajaja Ave Gill pälvis 29.09 tunnustuse „Tartu aasta õpetaja 2017”.
Ave on Õpetaja suure algustähega – ta märkab ja hoolib igast lapsest, suunates teda leebelt, kuid järjekindlalt.
Lapsed ei vormu tema käe all mitte ühetaolisteks klotsideks, vaid säilitavad oma eripära just selliste isiksustena
nagu nad on samal ajal sobitudes klassikollektiiviks, kus valitseb üksteisest hoolimine ja tähelepanu. Lisaks
lastele oskab ta märgata ka oma kolleege ning vajadusel neid toetada nii professionaalsel kui isiklikul tasandil.
Ave on eeskujuks oma põhjalikkuse, loomingulisuse ja kannatlikkusega. Aitäh sulle, hea Ave!
Peetri 33 eriosade projekteerimine
Septembris valmisid arhitektuuribüroo Ansambel poolt Peetri koolihoone põhiprojekti sisearhitektuurne osa,
veevarustuse ja kanalisatsiooni osa, kütte- ja ventilatsiooni osa ning elektrivarustuse osa.
Tööd lasteaia õuealal
Septembris paigaldati Roosi ja Punga majade ühisele õuealale vertikaalne drenaažikaev, mis aitab vältida
mängualade kattumist veega ja muutumist liialt poriseks. Projekti „TLPK lasteaia õueala liigvee likvideerimine“
rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital Kohaliku Omaalgatuse Programmi kaudu.
Tarvo Siilaberg: Kuidas luua kogukondlikku kooli? (Tartu Postimees, 18.09.2017)

