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nVanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

Vanematekogu 17.04

n2.mail on �Aiake� suletud.

nKoolitusvajadustest tehakse kokkuvõte 24.04
Vanematekogus osakondade juhatajate poolt esitatud
andmete põhjal.

nMajandusteenistus reorganiseeritakse 01.08.2003

Virge

SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

MARLEN PRUUNLEP  22.04
KLEIO KONSTABEL  24.04

KERSTI ÕUN  30.04

AIAKE ON 2. MAIL SULETUD!

MUUSIKAKOOLI ÜRITUSED:

n23.04 kell 17.30 Muusikakooli õpilaste kontsert
Muusikamajas

n 24.04 kell 17.00 orkestrikontsert (B-orkester)
Muusikamajas

n25.04 kell 16.00 üldklaveri arvestus Muusikamajas

n 25.04 esineb B-orkester (noorema astme
keelpilliorkester) Rakvere Muusika- ja Kunstikoolis
KAUR ning Kadrina keskkoolis.

nMEELDETULETUS KÕIGILE VHK ÕPPURITEST
TÖÖTAJATELE:

Edastage aprillikuu jooksul järgmised andmed: kooli
nimi, eriala, õppe liik (bakalaureus, magistri, täiendus)
ja kursus, õpingute alustamise kuupäev ja planeeritud
lõpetamise aeg. Vajadusel lisada, kas on tegemist
pedagoogilise koolitusega.

Andmeid kogub Virge (6996 100, virge@colleduc.ee)

n ÕPETAJAD, kellel on ikka veel esitamata
tervisetõendid, palun  tuua need arstipunkti Vene tn
22.

SAAVUTUSED

nTallinna Haridusameti ja Haridusministeeriumi koostöös
korraldatud ning Euroopa Nõukogu, Euroopa Parlamendi ja
Euroopa Komisjoni toetusel igal aastal toimuvale õpilaste
Euroopa ühinemise teemalisele võistlusele laekus
tänavu üle 600 kunsti- ja kirjatöö. Eriauhinna kirjatööde
vallas tõi koju HELENA PALL XII klassist.

nEsmaspäeval, 14. aprillil toimus Tallinna Õpetajate Majas
XV vendadele Liividele pühendatud koolinoorte
etlusvõistluse Tallinna eelvoor, millest võttis osa 33
noort luulelugejat.
Luulevõistluse þürii, mille koosseisu kuulusid lastekirjanik
Jaan Rannap, kirjanik Wimberg  ja emakeele  ja kirjanduse
õpetaja Ülle Salumäe, otsustas välja anda 4 peaauhinda ning
kaks eripreemiat hea esituse eest.  Ühe peaauhindadest
koos õigusega esindada Tallinna linna etlusvõistluse
vabariiklikus voorus Rupsil 19. aprillil 2003 võitis meie
KRISTIINA FROLOVA XII klassist.

nEsseevõistluse "Mis vaevab minu südant..." þürii
(Lehte Hainsalu, Reet Krusten, Avo Rosenvald) valis 275
laekunud töö hulgast võitjad.
7. klasside rühmas sai tubli II koha  KIRKE TINNO meie
koolist.

ÕNNITLEME JA TÄNAME TUBLISID TEGIJAID!

Teataja kiidab omakorda õpetaja Krista Nõmmikut, kes meile
oma õpilaste saavutustest korrapäraselt teada annab.

nMeeldetuletus

nMuusikakool

APRILLILÕPU ETENDUSED

23. kl. 19.00 Gabor Görgey "Vader, kus tukk on?"
24. kl. 19.00 Gabor Görgey "Vader, kus tukk on?"
25. kl. 19.00 Gabor Görgey "Vader, kus tukk on?"
30. kl. 19.00 (reserveeritud) "Vader, kus tukk on?"

nTheatrum


