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VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUM


SELLE NÄDALA
SÜNNIPÄEVALAPSED:

ENEKEN LAUGEN 2.10
KAIU PÕLD 2.10

VIRGE KADARIK 3.10

MARI GÜMNAASIUMI SÖÖKLAS

5.10

KAIRE RAIDMETS 6.10

DIRK HOYER 8.10

KRISTI-MARIA REBOUH 8.10

KRISTIINA SALONG 8.10
TIIA KALJU 8.10

DAGMAR RANG-SAAL 9.10

RAGLE GOLD 9.10

TIINA MÖLDER 9.10

SELLES NUMBRIS

Vanematekogu 29.09.... 2
Õnnitlused.................... 2
Muusikauudis................ 2

NÄDALA MÕTE: RÕÕM ÜHTEKUULUVUSEST

Äsja tähistasime mihklipäeva, meie kooli sünnipäeva. Sel puhul toimus samal
õhtul Kaarli kirikus iga-aastane pidulik kontsert-teenistus, kus meie kooli
12. klassi õpilased andsid äsja 10. klassi astunutele pidulikult üle koolisõrmused. See on ülev ja kauaoodatud hetk
iga kooliõpilase jaoks. Piiskop Philippe
seletas teenistusel, et sõrmus on märk
ühtekuuluvusest. Näiteks abielusõrmus väljendab, et kaks inimest kuuluvad teineteisele. Kuid ka koolisõrmus
on märk kuulumisest, ühtekuulumisest – et ollakse osa ühest perest, kooliperest. Kindlasti ei ole sõrmus ainus,
mis seda väljendab – ka meie koolimütsidel või koolivormidel, päevikutel või
rinnamärkidel olev koolivapp näitab, et
oleme osa sellestsamast perekonnast.
Isa Philippe ütles ka, et nende vahel, kes kuuluvad ühte, näiteks ühte
perekonda, valitseb teatud solidaarsus.
See on ühtekuulumine, mis ajendab inimesi mõtlema mitte enam endale, vaid
teistele. See kätkeb endas austust, lugupidamist iga pereliikme vastu ja veel
enam: see eeldab igaühelt tingimusteta
armastust igaühe vastu, kes sellesse
perekonda kuulub. See on niisugune armastus, mis ei sõltu sellest, kas üks või
teine inimene, tema iseloom või käitumine meeldib mulle rohkem või vähem.
See on armastus, mis võtab igaüht sellisena nagu ta on, teades, et ta on minu
vend või õde.
Neid mõtteid edasi arendades saab
öelda, et ühtekuulumine tähendab
teisi vaadates mõelda mitte „mina“ ja
„nemad“, vaid „meie“. See tähendab
olla teistele südames lähedal, nõnda, et
teiste mured on ka minu mured ja teiste
rõõmud valmistavad rõõmu ka mulle.

Elada kaasa teiste käekäigule ja ulatada
käsi neile, kes vajavad meie tuge. Vahel
tähendab see ka olla lähedal neile, kes ei
ole meiega samal arvamusel. Mõnikord
tunneme kiusatust teistest eriarvamuse pärast eemalduda või, veel enam,
ennast paremaks või õigemaks pidada.
Pidagem meeles, et armastada ei tähenda kõigega nõustuda. Küll aga tähendab
see olla avatud dialoogile – alati kuulata ja püüda mõista ka siis, kui see on
raske või kui jääme eriarvamusele. See
tähendab arvestada teiste puuduste ja
nõrkustega, õppida andestama ja ka
ise andeks paluma. Ning märgata seda,
mis on teistes head ja rikastavat. Ja siis
ei ole kool lihtsalt üks kool ja inimesed
lihtsalt mingid inimesed – see on minu
kool ja need on minu inimesed. See on
midagi, mille osa mina olen ja midagi,
mis on osa minust. Ühtekuulumise
aluseks on ka ühised väärtused – teatud
üksmeel selles, mida peetakse heaks ja
oluliseks, mille nimel tööd tehakse ja
mille suunas liigutakse, austades seejuures igaühe vabadust ja väärikust.
Isa Philippe’i sõnadest jäi meelde ka
mõte, et olles vastu võtnud koolisõrmuse (või laiemalt koolimärgi), mis
näitab, kuhu oleme otsustanud kuuluda, tuleb meil olla valmis ka vastavalt elama, muidu ei ole me selle märgi
väärilised. See on mõtlemapanev tõsiasi. Perekonnas on oluline iga liige ja
iga pereliige kujundab selle nägu. Ning
lõpetuseks: kui hea on teada, et ühtekuuluvus ei olene ühe katuse all olemisest, vaid südame hoiakust. Pereliikmed
on sageli teineteisest füüsiliselt kaugel,
nagu ka meie siin, erinevates majades.
Aga südames ollakse lähedal ja see on
kõige tähtsam.
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1. Advendilaat toimub 27. novembril. Mis vormis laata läbi
saab viia, sõltub selleks ajaks kujunenud olukorrast riigis.
2. Jõulusõimede tänava avamine toimub 6. detsembril kell
15.30, kui see aeg sobib piiskoppidele ja linna esindajatele.
3. Opiqu litsentsid. Soovid on üle vaadatud. Meie eelarve
võimaldab litsentsid tellida algkoolis ja põhikoolis õpetajate
vajadustele vastavalt. Gümnaasiumi osas otsustati litsentse
mitte tellida, olemas on teised õppematerjalid.
4. Vabalava. Lubatakse korraldada 13. novembril Katariina
kirikus. Ürituse korraldamisel järgitakse kehtivad piiranguid.
5. 9. klasside jõululavastus ja 2. klassi jõulumüsteerium.
Alustatakse läbirääkimisi tegijatega, et ka sel aastal need

ÕNNITLEME

• Arlet Levandi võitis Ljubljanas iluuisutamise juuniorite
Grand Prix'l (JGP) meeste üksikvõistluses 59,60 punktiga
hõbeda! Õnnitleme!
• 12.M klassi õpilane Sarah Sofie Barjabin osales eelmisel
nädalavahetusel Tsehhis rahvusvahelisel võistlustantsu
maailmakarikaetapil. Tema ja ta tantsupartner Aleksei võitsid noorte vanuserühma, saavutades 1. koha 59 paari hulgast. Hetkel on nad maailma jooksvas edetabelis 2. kohal
umbes 300 paari hulgast! Palju õnne!

RÕÕMUS MUUSIKAUUDIS

Okasroosikese muusikateooria klassi jõudis helilooja Ester
Mägi pianiino „Estonia“.
Väärtusliku pärandi saanud sugulased otsustasid selle kinkida
Vanalinna Hariduskolleegiumile, et klaver oleks kasutuses – ja
lastest ümbritsetud.
Pildil Ester Mägi klaverite näitusel oma klaveri ees Viru keskuses 27. novembril 2011.

traditsioonid jätkuda saaksid.
5. Avaldatakse tänu abiturientidele ja nende õpetajatele
noor-VHK-laste väärika vastuvõtu korraldamise eest.
6. Avaldatakse tänu Helen Pollile, Külliki Tõnissonile ja 12.
kunstiharu gümnasistidele mihklipäeva kaunistuste eest
meie majas.
7. Muusikapäeva puhul toimuvad 1. oktoobril päeva jooksul erinevad kontserdid, 4.–8. oktoobril korraldab 12. klass
Vahesaalis enne kooli algust väikesed kontserdid.
8. VHK orkestri kontsert Viimsis – meeliülendav oli käia üle
hulga aja avatud kõrgetasemelisel kontserdil.

