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Uudiskiri toob teieni Järve Gümnaasiumi 2018/2019. õppeaasta viimased
uudised.
UUED TÖÖTAJAD
Koolis asusid tööle raamatukoguhoidja Viktoria Juvanen ja laohoidja Jelena
Vassiltšenko.

INFO
 10. mail on meie koolis e-õppe päev. Õpilased saavad tööülesanded
Stuudiumi kaudu.
 17. mail kell 17.30 toimub koolis emadepäevale pühendatud Kontsertmessi
kontsert ja töötoad. Info ja eelregistreerumine on peredele avatud Stuudiumis.
 22.mail sõidavad Moedemmil osalejad preemiareisile Tartusse.
 23. mail toimub 8. klassi loovtööde kaitsmine.
 29. mai varahommikul kogume kooli ees viimast korda vanapaberit.
Vanapaberist saadava tulu suunab MTÜ Meie Järve raamatukogusse
ilukirjanduse ostmiseks.
 29. mail on 9. klasside viimane koolipäev enne eksamiperioodi algust.
 29. mail kell 13.15 on kooli aulas K-Järve Kunstide Kooli estraadiosakonna
ansamblite kontsert.
 30.-31. mail toimub 11. kl riigikaitselaager.
 Maikuus toimuvad vestlused 1. klassi astuvatele õpilastele ja nende
vanematele, klasside koosolekud toimuvad juunikuus.
 Riigieksamite, põhikooli lõpueksamite ja tasemetööde kuupäevad leiab SIIT
 3. juunil kell 18.00 on kooli aulas oivikute ja nende vanemate vastuvõtt
(kutsete alusel).
 KIK projekt „ Loodust avastama“ Martiska järve ääres:
03.06.2019 1. klassid
04.06.2019 2. klassid

05.06.2019 3. klassid
 6. juunil toimub Kohtla-Järve 73. aastapäevale pühendatud liikumispäev
„Teeviit 73“. ootame osalema ka kogukonna liikmeid. Täpsem info järgneb.
 6.-7. juunil toimub 6.kl Kaitse End ja Aita Teisi (KEAT) laager Läsnal.
 Õppenõukogu toimub 5. juunil kell 15.00 (õppetöö tulemused).
 Kevadaktused toimuvad 7. juunil kell 9.00 1.-4.kl ja 10.30 5.-11.kl.
 07.06 osalevad Moedemmil osalenud tiimide liikmed Tartu ERMis etendusel
Oma Mood.
 9.-12. kl õpilastel palume kapid üle anda majandusjuhile enne õppeaasta
lõppu.
 Koolikappide rentimise soovi palume teatada majandusjuhile enne õppeaasta
lõppu majandus@jarve.edu.ee või Stuudiumi vahendusel.
 Raamatukogu lugemissaal on jälle igal koolipäeval avatud. Palume tagastada
laenutatud teavikud ja ilukirjandusteosed õigeaegselt.
 09.06 osalevad tantsurühm Järve Pererühm ja neiduderühm Järve neiud
Virumaa tantsupeol Rakvere Spordihoones.
 01.-07.07 osaleb Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi tantsurühm Järve
pererühmana XX üldtantsupeol "Minu arm".
LÕPUAKTUSED:
9. klassile 20. juunil 2019 kell 14.00
12. klassile 21. juunil 2019 kell 14.00
INFO JÄRGMISEKS ÕPPEAASTAKS
 2019/2020 õppeaasta aktused Kohtla-Järve Järve Koolis toimuvad 2.
septembril.
 2019/2020. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
III vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;
IV vaheaeg (v.a 12. klass) 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.

 Suvel on koolis 1. ja 2. korruse koridoride põrandate remont ja kabinettide
uste vahetus.
MEELDETULETUSEKS
 Paljud kooli jäetud riideesemed on omaniku juurde tagasi jõudnud pärast
leitud asjade fotogalerii jagamist Stuudiumis. Palju asju ootab veel omanikke.
Kui leiate oma kaotatud eseme, teatage majandusjuht Jana Laur`ile
Stuudiumi vahendusel.
 Värskeid uudiseid saab Coolilehe vahendusel lugeda siin
 Kuu ürituste tabel on leitav kooli kodulehelt siin
 Õpilaste saavutustega saab tutvuda siin
 Kooli fotogalerii on leitav siin Vaatame üritusi pildis.
 Ära viska patareid prügikasti, vaid selleks ette nähtud konteinerisse. Koolis
toimub „Patareijaht“ - konteiner asub fuajees. Hoiame loodust!
On jäänud vaid mõned nädalad kooliaasta lõpuni! Soovime kõigile palju häid
hindeid!
Teie Järve Gümnaasium

