Kuukiri lapsevanematele, jõulukuu 2017
1. Seoses klasside e-kirja listidega
Viimasel ajal on lapsevanemad pöördunud kooli poole sooviga e-kirja listi kaudu omavahel suhelda
või midagi korraldada, jättes klassijuhataja sealt välja. Anname teada, et kahjuks kooli IT-meeskond ei
saa klassijuhatajat ka ajutiselt listist eemaldada, sest listide kaudu edastatakse otseselt listis olijatele
suunatud info (kooli üldinfo, klassijuhataja info lapsevanemale), mis sel juhul oleks takistatud.
Palume lapsevanematel omavaheliseks suhtlemiseks kasutada eKoolis asuvat vestluste osa. eKooli
vestluse alustamisel saavad lapsevanemad ise valida, kas klassijuhataja osaleb vestluses või mitte.
See eeldab, et on tehtud eKooli kasutaja ning on esitatud taotlus oma lapsega seotud õppeinfo
jälgimiseks.
Täiendav info vestluse loomise kohta leiate https://wiki.ekool.eu/index.php/Vestlused ning taotluste
kohta https://wiki.ekool.eu/index.php/Taotlused
Samas palume kindlasti e-kirja listi saatmisel kasutada aadressi, mille olete edastanud
klassijuhatajale. Listis mitteolevalt adressaadilt tulnud kirjad kohale ei jõua.

2. Jõulupeod
16.detsember
19.detsember
19.detsember
20.detsember
20.detsember

kell 17.00
kell 9.30
kell 11.00
kell 10.00
kell 12.00

8.-12. klass
2. klassid
4. klassid
1. klassid
3. klassid

5.-7. klassid korraldavad jõulusündmuse ise. Kes teeb klassiõhtu, kes läheb ühiselt koolimajast välja.
Jälgige teateid eKoolis või lapse päevikus!

3. Jõululaat
Kolmapäeval, 21.detsembril ajavahemikel 8.00-10.00 ja 13.00-13.40 jõululaat kooli sööklas.
Omavalmistatud maiustuste ja käsitöö müük-ost toimub vaid vahetundide ajal (võimalikud on muud
kokkulepped aineõpetajatega).
Liikuv laat (müük korvist) võib jätkuda kogu koolipäeva vältel, kuid tundidest ei saa puududa.

4. Kooli jõulukontsert
Kooli jõulukontsert toimub sel aastal Harkujärve kirikus 21. detsembril kell 18.00-19.00 (vt kutset).
Esinejate transport. Kirikusse sõiduks organiseerib esinejatele bussi kool. Kui mõne esineja
lapsevanem soovib lapse ise kirikusse viia, siis palume sellest teada anda klassijuhatajale. Kui
kontserdijärgselt pole esinejal võimalik vanemaga koos koju minna, palume sellest kindlasti
klassijuhatajale (MA-MU klassid) teada anda 15. detsembriks. TÜG lastekoori ja noorte ansambli
lauljad teavitavad õpetaja Elen Ilvest. Kool korraldab neile sõidu kirikust kooli juurde.
Ajakava:
16.30 kogunemine kooli bussipeatuses poistekoor ,lastekoor, noorteansambel (õp Elen Ilves)
16.40 väljasõit poistekoor, lastekoor, noorteansambel (õp Elen Ilves)
17.00 proov kirikus poistekoor, lastekoor, noorteansambel
17.15 kogunemine kooli bussipeatuses MA-MU mudilas- ja lastekoor, 1.b klass (õp Piret Puusta)
17.20 väljasõit

18.00 kontserdi algus
Lisaks: 16. detsember kell 9.00-11.00 MA-MU mudilas- ja lastekooril on proov Harkujärve kirikus.

5. Koolivaheaeg
Jõuluvaheaeg on 22.detsember-4. jaanuar.

