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TEATAJA
VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUM

SELLE NÄDALA
SÜNNIPÄEVALAPSED:

TIIU SISASK 19.1

REET OOLUP 20.1

TÕNIS KUURME 22.1

ANNE-KAI TOHT 23.1

ELO TOODO-JAKOBS 23.1

PILVE UUSSAAR 23.1
MAE KIVILO 24.1

RUSLAN PETROV 26.1
TIINA NIITVÄGI 26.1

PEDAGOOGIUMI KOOLITUSED ÕPETAJATELE II POOLAASTAL:
14. veebruaril: Mälu ja õpistrateegiad – Liina Sepp
20. märtsil: Laps, usk ja kindlustunne – Liivika Simmul
8. mail: Tuge vajava õppija käitumise kujundamine (Godi Kelleri
kasvatussüsteem) – Ruuda Lind
Ajad on kirjas ka VHK kalendris.

SELLES NUMBRIS

Vanematekogu 15.01.2020
Muusikakooli kontserdid
Loeng lapsevanematele
Õnnitlused....................
Tänu..............................
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TEATAJA

VANEMATEKOGU

15. 01. 20

1. Gümnaasiumi vastuvõtt. Katsete ajad on paigas. Üldkatsed toimuvad 28. veebruaril; teatri ja kino I voor 14.
märtsi pärastlõunal; II voor 29. märtsil. Vestluste graafik
on koostamisel. Katsetele oodatakse appi umbes 35 õpetajat.
2. Arenguvestlused. Mõnes osakonnas on õpetajatega
(valikuliselt, näiteks klassijuhatajad) juba vesteldud, mõnes on see veel pooleli. Juhtkonna vestlused algavad nüüd
nendega, kes oma osakonnaga valmis.
3. Inglise keele õpetajate talveseminar. Toimub Tartus
24. jaanuaril õde Mary inglise keele programmi järgi õpetavatele õpetajatele.
4. Sakala Eragümnaasiumi külastus. 23. jaanuaril esinevad seal 10. klasside õpilased. Juhtkonna liikmed lähevad kaasa kooliga tutvuma.

MUUSIKAKOOL

sEsmaspäeval, 20. jaanuaril
- kell 16:45 Karmen Kääramehe
õpilaste kontsert Vanalinna Muusikamajas
- kell 18:00 Karmen Kääramehe
õpilaste kontsert Vanalinna Muusikamajas
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5. Kesklinna vanema vastuvõtt haridustöötajatele. Vastuvõtule saadetute nimekiri (12 inimest) tuleb esitada 31.
jaanuaril. Kohad on osakondade vahel jagatud. Vastuvõtt
toimub 18. veebruaril kell 18.00 Tallinna Lauluväljaku
klaassaalis.
6. PMK draamafestival toimub 21.–27. jaanuaril. 5.-6.
klasside antiigietendusi saab näha Nukuteatris. 7. klasside
krimietendust saab näha Toompeal Piip ja Tuut Mängumajas.
7. Hoolekogu ettepanekud. Esmaspäeval toimunud hoolekogus tehti paar ettepanekut: küünlapäeva paiku võiks
korraldada Okasroosikese tänuürituse kõigile toetajatele ja
partneritele; kevadlaat võiks toimuda Okasroosikese lossi
ruumides ja aias.
8. Eelteade. Gümnaasiumi kammerkoor on kutsutud Vatikani paavsti audientsile 1.–5. aprillil 2020.

sTeisipäeval, 21. jaanuaril
- kell 17.00 Kristi Alase õpilaste kontsert Tallinna Linnateatris
- kell 18.00 muusikakooli õpilaste
kontsert Vanalinna Muusikamajas
sKolmapäeval, 22. jaanuaril kell 18.00

Tõnis Kuurme õpilaste kontsert Vanalinna Muusikamajas
sNeljapäeval, 23. jaanuaril kell 17.00
muusikakooli õpilaste tasemeeksam
Vanalinna Muusikamajas

Järgmine loeng lapsevanematele toimub
neljapäeval, 6. veebruaril, teemal

ÕPIRASKUSTEGA ÕPILASE TOETAMINE
LAPSEVANEMA POOLT
Lektoriks on eripedagoog-nõustaja Ruuda Lind. Loeng toimub VHK gümnaasiumi auditooriumis. Kogunemine kell 17.45,
loeng algab kell 18.00. Loeng on mõeldud 1.–6. klassi vanematele. Registreerida saab Stuudiumis saadetud lingi kaudu.

ÕNNITLEME

sArlet Levandi võitis noorteolümpial kuldmedali Julguse (Courage) nime all võistelnud segatiimi koosseisus, kuhu
loosi tahtel kuulusid veel Venemaa iluuisutaja Kseniia Sinitsõna, Gruusia iluuisupaar Alina Butaeva - Luka Berulava ja
Jaapani jäätantsupaar Utana Yoshida - Shingo Nishiyama.
Iluuisutamise individuaalvõistlusel kaheksa esitosinasse pääsenud nais- ja meesüksiksõitjat ning esimesed kaheksa
jäätantsu- ja paarissõidupaari loositi rahvusvahelistesse võistkondadesse, mis kandsid nimesid nagu “Lootus” (Hope),
“Tulevik” (Future), “Motivatsioon” (Motivation) jne. Rahvusvahelisele võistkonnavõistlusele pääses võistlema ka
meesüksiksõidus 12. koha saanud Eesti iluuisutaja Arlet Levandi. Arlet nentis, et ei osanud oodatagi pärast individuaalvõistluse lõppu oodatagi, et selline mõnus võistlus võiks veel ees seista. “Aga olen väga õnnelik, et siin võistlesin.
Mõistsin, et tahan ka edaspidi koondise eest võistelda. Võistkonnavõistlusel mind võit eriti ei huvitanud, tahtsin lihtsalt
head sõitu teha. Tiimikaaslased tegid suure töö minu eest ära, aga olime üks tiim ja tegime head tööd,” rääkis Levandi
pärast võistkonnavõistluse lõppu. Vt veel: https://sport.delfi.ee/news/suusatamine/eesti/arlet-levandi-voitis-noorteolumpial-kuldmedali?id=88660319
Soovin südamest tänada kõiki kolleege, kes mind raskel hetkel toetasid.
Inge Biltse

