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AASTA ALGUSE
SÜNNIPÄEVALAPSED:

1.1 KRISTINA KRIIT
1.1 MERIKE POOM

4.1 ANNE REBANE
4.1 ILONA OOLU

9.1 EVELIN ÕUNAP

9.1 INGRID PERV

9.1 LINDA-ANETTE VERTE
12.1 IRINA KLIŠINA

13.1 ENE NAEL

13.1 KATRIN MAIDE
14.1 MAIGI PAKRI

17.1 RIIN TERGEM

17.1 SANNE HAAB
19.1 TIIU SISASK

20.1 REET OOLUP

SELLES NUMBRIS

Vanematekogu 10.01.2018
Õnnitlused................
Muusikakool............
Reisikroonikat..............
Konkurss “Kirjuta Eestile”
Kontserdikutse...........
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TÄNUSÕNAD

Täname vapraid gümnasiste, kes aitasid remondi eel meie kaste põhikoolist gümnaasiumisse hoiule tassida:
10.H klassist Mathias Ausmeel, Kristjan Paul Kadarik, Hans Märten Kinnas, Joonas
Koff, Laurits Martin Muru;
10.M klassist Toomas Kaljuvee-O'Brock, Madis Keerd, Johannes Kundla, Johannes
Remmelkoor;
10.R klassist Karle Kase;
11.K klassist Madleen Eigi, Tristan Israel, Triinu-Liis Kindel, Laura Maala, Katariina
Marleen Niineväli;
11.R klassist Martin Rohtoja.
Suur tänu kõigile! Olite väga tublid!
Väikeklasside õpetajad
Vanalinna Hariduskolleegium!
Tervitan kõiki ja soovin teie suurele perele rõõmsaid ja rahulikke jõule!
Imetlesin VHK korraldatud ilusat kontserti 22. nov. minu muusikast. Tänan kõiki
osalenud õpilasi, nende õpetajaid ja minu head kolleegi Rasmus Puuri, kelle innustaval juhendamisel esinesid kõik solistid, orkester + külalissolistid. Saalitäis kaasõpilasi
võttis suurepäraselt esitatut vastu soojalt.
See kõik oli kui vajalik taimelava tulevikuks, kust ilmuvad noored muusikud, solistid ja
haritud muusikaarmastajad, keda vajab meie ühiskond.
Soovin kõigile jõudu järgmiste ettevõtmiste teostuseks.
13. XII 2017 Ester Mägi
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1. Poolaasta algus. Seoses Pühavaimu 8 kolimisega esialgu suuri probleeme pole.
2. Esimese poolaasta lõpp. Teenistused, etendused,
peod läksid kenasti. Gümnaasiumi rekollektsioon Pirital oli hästi korraldatud. Kes osalesid, jäid rahule.
Kunstimaja õpetajad osalesid põhikooli seminaril.
Põhikooli õpetajate seminari tagasiside on positiivne.
Algkooli õpetajate ühisseminar Kohila Mõisakooliga
õpetajatega möödus hästi.
PMK õpetajatel oli vaheajal arengukava seminar. Arenguruumi on veel IT-alal ja koostöö kogudusega vajab
tõhustamist.
Muusikakooli õpetajad kogunevad 12. jaanuaril oma
osakonna seminarile.
3. Tallinna munitsipaalharidusasutuste huvihariduse ja huvitegevuse programm aastateks 2018–
2022. Toimus arutelu.
4. Uuest õppeaastast plaanitakse kasutusele võtta uued

õppematerjalid, õpetamaks lastele sotsiaalseid oskusi.
5. Vabariigi aastapäeva aktus toimub 23. veebruaril Metodisti kirikus. Algkoolil 10.30, põhikoolil
ja gümnaasiumil 13.00. Arutleti kõnelejate võimalike
kandidaatide üle.
6. Omaloomingukonkurss. Rõhutati, et gümnaasiumi
õpilased võiksid aktiivsemalt osaleda.
7. Kahel 2. klassi õpilasel lubati osaleda videoklipi
tegemisel Adamson-Ericu muuseumis.
8. Õppekäik: 1. veebruaril viibivad 9.T ja P klassid
Tartus.
9. Reisid:
Tuuleviiuldajad viibivad 18.–22. jaanuaril Krakowis
III Suzuki päevadel.
21. veebruarist 3. märtsini on Võlukeelte trio Kanadas; 25. märtsist 6. aprillini USA-s.
10. Järgmises vanematekogus: prioriteedid; 1. septembri aktused, puhkus, paastuaja teenistus(ed).

8-9. klassi meeskond koosseisus Marilill Roosimaa, Armin
Savi, Sebastian Sild, Martin Lillipuu ja Tuudur Jürgen Utt
saavutas III koha ülelinnalisel Tallinna Linnuklubi Linnuviktoriinil 8. detsembril 2017. a.

s18. jaanuaril kell 17.00 Muusikamajas muusikakooli
õpilaste kontsert
s18.–22. jaanuaril ansambel Tuuleviiul Poolas III Suzuki
päevadel Krakowis

ÕNNITLUSED

10. M VÄLJASÕIT

Enne jõuluvaheajale minekut käis kümnes majandusklass
Eesti Rahva Muuseumis. Pärast põgusat ringkäiku ERMis
tehti ka Tartuga kerget tutvust. Koju sõideti ikka laulu ja

MUUSIKAKOOL

naeru saatel. Siin kohal suur tänu Shannyle, kes selle teekonna kaasa tegi ning muutis üksluise bussisõidu huvitavaks. 10. M soovib kõigile ilusat uue aasta jätku!
Victoria Mägi (10.M)

												
												
Veni creator spiritus
TEATAJA nr 717
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#KIRJUTAEESTILE

Sa käid 10.–12. klassis (või oled vanuses 16–19) ja Sulle läheb korda, mis Eestis toimub ja kuidas meil läheb. Sa soovid Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks õnne ühe
korraliku sünnipäevakõnega. Tundsid ennast ära?
Mõtle ja kirjuta, mida tähendavad sinu jaoks meie maa ja meie inimesed ja mida
peab üks 100-aastane riik kalliks pidama, et hästi ja õnnelikult edasi kesta? Milline
on see riik, kui me tähistame sünnipäeva 50 või 100 aasta pärast? See võib olla #ilukõne või #elukõne või hoopiski #murekõne, paberil, videos, luule- või räpivormis.
Tehke seda kambakesi või kirjuta südamelt ära üksinda. Peaasi, et saad videos hakkama kuni viie minutiga või paned kõne kirja kuni 5000 tähemärgiga ja eesti keeles.
Saada oma kõne 31. jaanuariks kirjutaEestile@vpk.ee või lae oma video üles ja
saada link samal aadressil ning lisa juurde muu oluline: nimi, kool, vanus, aadress
ja telefoninumber. Kõne saatmisega kinnitad, et oled kõne autor ja annad oma nõusoleku oma nime avaldamiseks ja kõne kasutamiseks.
Võitja saab oma kõne ette kanda 21. veebruaril pidulikul Eesti Tänab sündmusel
Narvas, kus president Kersti Kaljulaid annab riiklikud teenetemärgid inimestele,
kelle pikaaegne pühendumus oma tegevusele ja tööle on muutnud kogu Eesti paremaks. Eesti Tänab sündmus jõuab ERR vahendusel televaatajateni.
Ja siis kuuleb Sind juba terve Eestimaa!
Rohkem infot leiad https://www.president.ee/et/kirjuta-eestile

REVAL FOLGI KONTSERT

Kutsume Teid 19. jaanuaril kell 19 Reval Folgi kolmandale kontserdile, kus astub üles
Eesti-Flaami duo „Leana ja Hartwin“. Nende sissejuhatav esineja on Maimu Jõgeda, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias pärimusmuusikat õppiv akordionist.
Jaanuari vilude õhtute soojendamiseks kutsus Reval Folk Tallinnasse kaks Kuressaares
resideerivat pärimusmuusikut - Leana & Hartwini. See on Eesti-Flaami duo, milles viledel, torupillidel ja diatoonilisel akordionil musitseerivad Kuressaarde kodu loonud rahvamuusikud. Nende looming on kui laevareis Flaamimaalt Eestisse, kus takti löövad
lained ja pehme tuul kannab uutesse sihtkohtadesse. Nad jagavad armastust pärimusmuusika ja imelise Eesti looduse vastu. Nii on ka nende muusika (enamasti omalooming) inspireeritud ilusast maastikust, puutumata loodusest, taimedest, loomadest ja
südantsoojendavatest kaasrändajatest.
Leana & Hartwin on Eesti-Flaami duo, kes jagab armastust pärimusmuusika ja imelise
Eesti looduse vastu.
Maimu Jõgeda on akordionist, kel on hetkel käsil õpingud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia pärimusmuusika erialal.
VHK õpilastele ja õpetajatele sissepääs 5 eurot - parool “VHK”

VANALINNA
HARIDUSKOLLEEGIUM

www.vhk.ee

VENE 22
TALLINN 10123
TEL: 6996 100
Toimetaja:
Mirjam Parve
teataja@vhk.ee

