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INFO
Tulenevalt Eesti Vabariigi Valitsuse otsusest on kogu kool distantsõppel kuni
16.04.2021.
12.-16.04 on südamenädal: toimuvad ühised hommikuvõimlemised, pildijaht ja
tervisliku hommikusöögi konkurss. Täpsem info on Stuudiumis.
29.04 tähistame rahvusvahelist tantsupäeva.
4.05 toimub 1.-9. klassidele Jüri-Mari jooks. Täpsema info leiad Stuudiumist.
14. mail toimub virtuaalne Moedemm. Registreerumine Moedemmile toimub kuni
30.04 SIIN
19. mail kell 18.00 toimub Järve Kooli 54. rahvatantsupidu. Info toimumise kohta
täpsustub.
Huviringide (v.a rahvatants, liikumisring ja robootikaring) tegevused ei toimu kuni
koolivaheaja lõpuni.

Jooksva kuu üritused leiad SIIT
Mure korral on võimalus pöörduda kooli psühholoog-õppenõustaja Ene Mändla
poole: ene.mandla@jarve.edu.ee
Järve Kooli õpilastele annetatakse 10 lauaarvutit, mida kool jagab õpilastele koju
päriselt kasutamiseks.
Kodulehe nutinurgas asuvad Google Classroom´i juhendid on leitavad SIIN
PROJEKTID
Ettevõtliku Kooli meeskond
koolikultuuri loomiseks.

osaleb

arenguprogrammi

koolitustel

ettevõtliku

Järve Kool osaleb Ida-Virumaa ettevõtlike koolide ühisprojektis „Enam kui üks päev
ettevõtjana“, mille käigus uuendatakse 1. kooliastme õppekava.
05.04-09.04 toimuva fotokonkursi „Mina ja minu lemmikloom“ raames ootame fotosid
sinust ja sinu lemmikloomast Tera-kausta.
Selleks et distantsõpe mööduks mõnusalt liikudes, kutsume teid kõiki liituma
erinevate „Liigume distantsõppel terviseks“ projekti väljakutsetega aprillikuu vältel.
Täpsem info Stuudiumis.
Järve Kool võtab osa RMK metsaviktoriinist ja osaleb projektis “Tere, kevad 2021”.
KIK projekti „Lapsed looduses“ raames toimuvad õppekäigud:
03.05 – 5.a klassile
05.05 – 5.b klassile
09.06-11.06 toimub Järve Kooli projekti „Sõprus“ raames noortekohtumine Räpina
Ühisgümnaasiumi 7. klassi noortega.
ÕPPETÖÖ
16.04 on õuesõppe päev.

13.04 on planeeritud 6. klassile matemaatika e-testi katsetamise läbiviimine.
Koolivaheaeg algab 19.aprillil.
27.04 on loovtöö esitamise lõplik tähtaeg juhendajale.
28.04 toimub 9. klasside eesti keele proovieksam.
10.05 toimub digipädevuste tasemetöö 8. klassile.
2020/2021. õa lõpueksamite ja tasemetööde ajad on leitavad SIIN
2020/2021. õa aineõpetajad ja klassijuhatajad on kodulehel leitavad SIIN
2020/2021. õa konsultatsioonide ja järelevastamise ajad on leitavad SIIN
Koolivaheajad on leitavad kodulehel Õppetöö rubriigis
DOKUMENDID
Järve Kooli uuenenud distantsõppe korraldus on leitav SIIN
Järve Kooli uuenenud õpilaste vastuvõtmise kord on leitav SIIN
MEELDETULETUSEKS
9. klasside lõpuaktus toimub 16.06.2021 kell 14.00 Järve Kooli aulas.
Koolimaja on avatud tööpäevadel kell 7.30 – 21.00.
Õpetajad teevad õpilastele arenguvestlusi veebi vahendusel. Vestlusel osaleb ka
lapsevanem.
Covid-19 viiruse leviku tõkestamiseks on koolis mitte töötavatel/õppivatel isikutel
koolimajja sisenemine keelatud.

Kooli garderoobi ees pingil on õpilaste poolt jäetud esemeid - palun leidke oma
asjad!
Järve Kooli infot saavad kõik jälgida Facebooki lehel SIIN
Järve Kooli värskeid uudiseid kajastab veebipõhine ajaleht Coolileht SIIN
Järve Kool on leitav Instagramis, kontakt SIIN
SOOJA SÜDAME SAHTEL
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.
Annetusi saab teha a/a EE252200221055800306 MTÜ Meie Järve, märgusõna
„ekskursioon“. Samuti on võimalik toetada kooli raamatukogule uudiskirjanduse
ostmist, märgusõna „ raamatud“. Veel saab toetada rahvariiete õmblemist,
märgusõna „rahvariided“. Ka kooli juubelit on võimalik toetada, märgusõna
„kooli juubel“. Kõikide annetused on oodatud ja oleme juba ette tänulikud. Ajalisi ja
rahalisi piiranguid ei ole.
Suur- suur tänu annetajatele!

Kaunist kevadet!
Teie Järve Kool

