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15. 01. 2016

Teataja
Vanalinna Hariduskolleegium

septembri alguse
sünnipäevad:

Irina Klišina 12.01

Ene Nael 13.01

Katrin Maide 13.01

Maigi Pakri 14.01

Riin Tergem 17.01

Sanne Haab 17.01

Meie kool saab sel aastal 30-aastaseks.
Kuulutame välja omaloominguvõistluse,
mille teemadeks on

"MINU KOOL"
ja

"KODU".

Ootame erinevaid loomeleide kõikidelt
kunstialadelt.
Tähtaeg on veebruari algus.

KAMINAMUUSIKA
23. jaanuaril 2016 kell 17:00
Vanalinna Muusikamajas Uus tn 16
KONTSERT

T R A N S T S E N D E N T S
Prof. Airi Liimets (Tallinna Ülikool) – tekst
Marju Riisikamp – orel, klavessiin
Kõlavad Girolamo Frescobaldi teosed
Sissepääs vaba annetusega

Selles numbris

Vanematekogu 13.01.16
Aiakese talverõõmud.......
Muusikakool..............
Kontserdikutse.........
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HAIKUKONKURSS
Täpselt kuu aega on veel aega, et osaleda „14. Maailma laste haikukonkursil“! Osaleda saavad kõik kuni 16-aastased lapsed ja noored, kes kirjutavad
haiku teemal „Hommik“, joonistavad selle juurde pildi ning saadavad oma
töö koos täidetud avaldusevormiga:
HAIKU
Teeääre tee 3
Viimsi 74016
Täpsem info konkursi kohta: www.moshimoshi.ee/haiku ja
www.jal-foundation.or.jp/wch/14th/contest_e.html
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vanematekogu 13. 01. 16

1. Talveseminari kokkuvõte. Iga osakond esitab kokkuvõtte
osavõtjate nimedega
2. Vabariigi aastapäeva aktus. Tehti ettepanek korraldada
kaks aktust – 11.00 algkool, PMK, Kohila Mõisakool; 13.00
põhikool, gümnaasium. Arutati võimalust korraldada aktused Kultuurikatlas. Veteranidega suhtleb Aime Estonius,
sõnavõttu oodatakse Ülo Vooglaiult, Alar Saar tellib bussid,
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Anu Johanson teeb diplomid ja kuulutused.
3. Kalenderplaan. Ball võiks olla 16. või 30 aprill. Selgitasime, et see langeb kokku reisidega. Vabalava võiks olla reedel enne mai laata. Laat võiks jääda 4. juunile, et vanalinnapäevadega seoses oleks rohkem ostjaid.
4. Vaheajad. Uue õppeaasta vaheajad on vaja läbi arutada.

Aiakese laste talverõõmud

Lumiselt saabunud uus aasta rõõmustab kindlasti igaüht,
kuid kui sadu ei lõpe ja lund juba liiga palju saab, arvavad
täiskasvanud inimesed enamasti, et aitab küll! Aga laste
jaoks on lumi suur rõõm! Ükskõik mil viisil hangest alla
lasta on lõbus. Aiakese hoovis ei ole nüüd enam autode
parkla ja kui looduslikke vorme pisut täiendada, on õues
täitsa arvestatav kelgumägi ümber suure puu! Igast küljest liuglevad värvilised kelgud alla ja libiseb ka lihtsalt
kombekaga!

muusikakool

Muusikakooli aknad on hoovi poole, kahju, et ei saa talvel
aknaid lahti teha, muidu võiks neid lustlikke talverõõme
nautida pillitundidest kostva muusika saatel!
Taliharjapäeva ja tõnisepäeva peetakse talve poolitajateks, olgu sellest teadmisest siis tuge neile, kes peavad
lumega võitlust tänavatel ja koduhoovides.
Lastel on hetkel väga äge!
Lustlikke tegevusi tõnisepäevaks!
Eve

s19. jaanuaril kell 17.30 Muusikamajas muusikakooli õpilaste tasemeeksam
s21. jaanuaril kell 17.00 Muusikamajas muusikakooli õpilaste kontsert
s23. jaanuaril kell 13.00 Kloostri Aidas VHK MK (õp Ene Nael) ja Tallinna Euroopa Kooli (õp Saale Fischeri) klahvpilliõpilased

