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Uudiskiri toob teieni Järve Gümnaasiumi 2018. aasta novembrikuu uudised.

NOVEMBER on aasta kõige pimedam kuu.
Tee ennast nähtavaks – kanna helkurit!

EELINFO
JÕULUPEOD:
Neljapäeval 20. detsembril 2018
kell 9.00 1.- 3. klassidele
kell 13.00 4.- 6. klassidele
kell 17.00 7.- 9. klassidele
Reedel 21. detsembril 2018
kell 14.00 kooli töötajatele
kell 18.00 gümnaasiumile ja vilistlastele
LÕPUAKTUSED:
9. klassile 20. juunil 2019 kell 14.00
12. klassile 21. juunil 2019 kell 14.00

INFO
 6. novembril kell 18.00 toimub KOOLIUUSIKUTE VASTUVÕTT!
 7. novembril kell 14.10 ootab mudilaskoori õpetaja Anu Pungas 2.-5. klassi lauljaid
muusiklassi proovi.
 8. novembril kell 18.00 toimub INFOKOOSOLEK 10.- 11. klasside õpilastele ja
lastevanematele. Kohtla-Järve Gümnaasiumi direktor I. Putkonen tutvustab uue
gümnaasiumi võimalusi. Veel infot siin
 15. november toimub PEREPÄEV + töötoad. Täiendav info ilmub kooli kodulehel.
Ootame aktiivset osavõttu!
 22. novembril kell 7.00- 8.10 toimub koolimaja ees VANAPABERI KOGUMINE.
Vanapaberi toojatel lubatud sel hommikul sõita koolimaja ette.

 22.- 23. novembril kell 10.00- 15.00 toimuvad töötoad TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
tudengitega, osalevad I grupp- 7.- 9. kl õpilastest ja II grupp- 11. klassi õpilased.
 23. novembril pannakse Stuudiumis välja 1.- 9. klasside õpilastele I trimestri hinded.
 Värskeid uudiseid lugege Coolilehest siin

 Ürituste tabel on leitav kooli kodulehelt siin
 Kooli fotogalerii on leitav siin Vaatame üritusi pildis.
 Saavutustega saab tutvuda siin

PROJEKTID NOVEMBRIS
 Projekt „Lahe geograafiatund“ 6.-10. klass (koordinaator M. Palmik).
 Gümnaasiumiõpilased osalevad programmis „Starter“ (koordinaator V. Viirlaid).
 Programm „Ettevõtlik kool“ (koordinaator V. Viirlaid).
 Projekt „Kiusamisest vaba kool“ (koordinaator R. Kukk).
 VEPA Käitumisoskuste Mängu programm, osalevad 1.a ja 1.b klass (koordinaator R.
Kukk).
 Programm „Tervist edendav kool“ (koordinaator T. Kivirand).
 KIK projekt „Teadlik laps looduses“ 1.- 12. klass (koordinaator T. Kivirand)
 Ära viska patareid prügikasti, vaid selleks ette nähtud konteinerisse. Koolis toimub
„Patareijaht“ - konteiner asub fuajees. Hoiame loodust!

HEATEGEVUS

MTÜ Meie Järve juures on avatud SOOJA SÜDAME SAHTEL. See on
annetuskonto, kuhu kõik head inimesed saavad teha rahalisi kandeid.
Esialgne mõte tuli ühelt meie kooli õpetajalt ja eesmärgiks on võimaldada igal
kevadel vähemalt ühele meie kooli õpilasele osalemine klassiekskursioonil,
millest ta ilma selle toetuseta oleks sunnitud loobuma, märgusõna: ekskursioon.
Annetusi saab teha a/a EE252200221055800306 MTÜ Meie Järve. Veel saab
toetada kooli õpilasüritusi, -projekte ja –ettevõtmisi, märgusõna: üritus. Samuti
kooli raamatukogule uudiskirjanduse ostmist, märgusõna: raamatud. Lisaks
saab toetada rahvariiete õmblemist, märgusõna: rahvariided.
Kõikide annetused on oodatud ja oleme juba ette tänulikud.
Ajalisi ja rahalisi piiranguid ei ole.
Ma armastan aidata!
Teie Järve Gümnaasium

