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TEATAJA
VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUM

SÜNNIPÄEVALAPSED:

ARVI HAMBURG 19.12

AARE TAMMESALU 20.12
ANNE MÄGI 20.12

PÄRTEL TOOMPERE 21.12

KATI KÄPP 22.12

ANASTASSIA OBILI 23.12

KERSTI NIGESEN 24.12
ANU KÕLAR 25.12

JAANIKA ARU 26.12

MERIKE KELLI 26.12

MAARJA-DII AIGRO 27.12

ANNELI MÄEOTS 30.12
KATRIN TALMAR 30.12
MERIKE POOM 1.1

ANNE REBANE 4.1
KARMEN IBUS 5.1

KAROLINE SUHHOV 6.1

FRANCISCO JAVIER ORTIN

CERVERA 7.1

INGRID PERV 9.1

LINDA-ANETTE VERTE 9.1
SELLES NUMBRIS
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NÄDALA MÕTE: ADVENDISÕNUM
Hiljuti kirjutas üks Hispaania preester oma kogudusele advendiaja
puhul südamliku sõnumi. Ta küsis: „Kas jõulud ikka tulevad?“ Ja vastas:

„Loomulikult!
Need tulevad vaiksemad, sügavamad. Sarnased esimestele jõuludele,
mil Jeesus sündis üksinduses.
Säravad peotuled jäävad maa peal süütamata, aga Petlemma täht
valgustab oma hiilguses kõigi eluteed.
Need jõulud tulevad kuninglike rongkäikudeta,
ent alandliku tundmusega, et oleme kui karjased, noored ja vanad,
kes otsivad Tõde.
Suurte kokkusaamisteta, tundes paljudest puudust,
kuid teades, et Jumal on meiega ja tema teeb kõik täielikuks.
Kas jõulud ikka tulevad?
Loomulikult!

Tänavad on inimestest tühjad,
aga meie südamed on täis lootust,
et peagi saabub Tema, keda oleme oodanud.

Lärmita, pidudeta,
kaeblemise ja süüdistamiseta...
Kartmata „koroona-Heroodest“, kes
tahab meilt röövida isegi unistust, et võiksime midagi oodata.
Jõulud tulevad, sest Jumal on meie poolel,
ja nõnda nagu sõimeski,
jagab Ta ka nüüd meiega meie vaesust, katsumusi, pisaraid ja ängi.
Jõulud tulevad, sest sellises pimeduses vajame me
jumalikku valgust.
Koroonaviirus ei jõua kunagi nende hinge ega südamesse,
kelle lootused ja eesmärk on kinnitunud taevasse.
Jõulud tulevad!
Jõululaulud ka!
Jumal sünnib ja toob meile vabaduse!“

(J. Leoz, tõlkinud Johanna Aus)
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1. Majade lahtiolekuajad koolivaheajal
OKASROOSIKE:
õpilaste nööbid ei ava maja 19. detsembrist 9. jaanuarini
(k.a).
Vene tn poolne sisemine uks on võtmega suletud 23. detsembrist 3. jaanuarini (k.a).
Vene tn pool välisukse juures on kaamera valmis alates 21.
detsembrist.
MUUSIKAMAJA
Avatakse alates 16. detsembrist vastavalt vajadusele, muidu
valve all.
UUS 34
Avatakse alates 16. detsembrist vastavalt vajadusele, muidu
valve all.
UUS 32
Alates 19. detsembrist suletud.
Olevimäel liiguvad 15.-16. detsembril õpilased, peale 18. detsembrit on maja välisuks suletud, maja valve all. Õpetajatel
on võti ukse avamiseks olemas ning kui õpetaja soovib vaheajal ruume kasutada, siis võiks koodisooviga Tanieli poole
pöörduda.

VENE 22 maja välisuks on lahti ja administraator tööl 15.16. detsembril kell 9.00–16.00; 17.-18. detsembril ja 21.-22.
detsembril on välisuks lahti kell 10.00–17.00. 28. detsembrist 8. jaanuarini on välisuks kinni ja sisenemine kiibi või võtmega (v.a 31. detsembril ja 1. jaanuaril).
PÕHIKOOLI majad kuni 18. detsembrini valve alt ära kell
7.00–17.00; 28.-30. detsembril ja alates 4. jaanuarist
võtame hommikul valve maha ja signalisatsiooni paneme
peale vastavalt võimalusele (olenevalt maja kasutusest).
2. Valmistame ette interaktiivset infotundi lapsevanematele 8. jaanuaril 2021 kell 12.00.
3. Vanematekogu tänab Katrin Raiet jõuluoksjoni uudse
lahenduse läbiviimise eest.
4. Toidupakke jagatakse eelregistreerimise alusel 85 soovijale.
5. Järgmine vanematekogu toimub 6. jaanuaril 2021 kell
9.30.
6. Jõuluetenduse ülekande vaatamiseks saadetakse lapsevanematele ja õpilastele link koos jõulukaardiga.

JÕULUOKSJONI TÄNU

Jõuluoksjon sulgus eile õhtul. Suuremaid viperusi ette ei tulnud ja ainult üks asi 58-st jäi müümata. Oksjoni tulu on
3999 eurot. Sellele lisanduvad jooksvalt tehtavad annetused, mida praeguseks hetkeks on 6295 eurot. Seega oleme
koolidele kokku kogunud 10 294 eurot! Korrastustööd jätkuvad nii Okasroosikese lossis kui Vene 16 hoones, seda raha
kasutame parimat otstarvet silmas pidades mõlemas.
Tahaks väga tänada kõiki koolipere liikmeid, kes esemeid- kinkekaarte annetasid ja kõiki, kes oksjonil osalesid. Samuti
tuhat tänu kõigile raha annetajatele. Ilma teieta ei oleks me saanud oma jõulukuu traditsiooni elus hoida ega lisatulu
teenida.
Tänan ka oksjoni naiskonda – Annika Varolit, Kristi Reindlat, Ülle Jõksi, Li Langebrauni, Külli Vainot, Tiia Evardtit
ja Pilvi Raidlot – nende panuse eest ettevalmistusse ja läbiviimisse.
Järgmiseks veebioksjoniks luban kõrvaldada puuduse, et ainult näoraamatu konto omanikud osaleda saavad.
Ilusat advendiaega ja rõõmsaid pühi kõigile!
Tänulikult
Katrin Raie

OMALOOMINGUKONKURSI TEEMAD
aastal 2020-2021:
• OOTUS

• MAAILM KODUS
Loomingu saatmise tähtaeg on veebruari algus.
Head loomelendu!

Dirigendid Jana ja
Ayaka tööhoos

• TERVIST! (Terves kehas terve vaim, terves vaimus terve keha.)

