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Meie kooli nimi on alates sügisest Kohtla-Järve Järve Kool.
Järve Kooli logo

TÄNUSÕNAD
 Täname koostööpartnereid, kes on toetanud meie lõppeva õppeaasta
suuremaid ettevõtmisi: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, TalTech Virumaa
Kolledž, AS Selver, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, K-Järve Kultuurikeskus,
Kaitseliidu Alutaguse Malev!
INFO
 3. juunil toimus direktori vastuvõtt parimatele õpilastele ja nende vanematele.
Sel aastal tunnustati väga hea õppeedukuse eest 79 õpilast. Kevadaktustel
tunnustatakse ka kooli silmapaistvalt esindanud õpilasi ja tublisid sportlasi.
 Juri Jelistratovi juhendamisel läbis jalgrattakoolituse 11 õpilast (3.- 4. klass).
 Alates 5. juuni pärastlõunast on kooli jäetud esemed väljas kooli võimlas –
palun tulge vaatama ja leidma oma unustatud esemeid!
 6. juunil toimub Kohtla-Järve 73. aastapäevale pühendatud liikumispäev
„Teeviit 73“. Ootame osalema ka kogukonna liikmeid. Osalemissoovist saab
teada anda huvijuht@jarve.edu.ee
 6.-7. juunil toimub 6.kl Kaitse End ja Aita Teisi (KEAT) laager Läsnal.
 Õppenõukogu toimus 5. juunil kell 15.00 (õppetöö tulemused), 19. juunil
toimub kell 15.00 õppenõukogu (täiendava õppetöö tulemused ja 9. ning 12.
klasside kooli lõpetamine).
 Kevadaktused toimuvad 7. juunil kell 9.00 1.-4.kl ja 10.30 5.-11.kl.

 7. juunil toimub 72. lennu pulm.
 Koolikappide rentimise soovi palume teatada majandusjuhile enne õppeaasta
lõppu majandus@jarve.edu.ee või Stuudiumi vahendusel.
 Palume KÕIK isiklikud asjad garderoobist kaasa võtta, sügisel on garderoobis
uus töökorraldus.
 09.06 osalevad tantsurühm Järve Pererühm ja neiduderühm Järve neiud
Virumaa tantsupeol Rakvere Spordihoones.
 Õpetajatele toimuvad suvel ainete lõimingu koolitused 17. juunil ja
29. augustil.
 01.-07.07 osaleb Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi tantsurühm Järve
pererühmana XX tantsupeol "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 Järve Koolis toimuvad 2. septembril.
 2019/2020. õppeaasta koolivaheajad on kodulehel
 Suvel on koolis 1. ja 2. korruse koridoride põrandate remont ja nende korruste
kabinettide uste vahetus. Renoveeritakse ka ujula basseiniosa.
 Uue väljanägemise saavad kabinet 301 (infotehnoloogia), kabinet 103
(algõpetus, 1. klass), kabinet 205. Toimub veel mõningaid ümberpaigutusi.
MEELDETULETUSEKS
 Värskeid uudiseid saab Coolilehe vahendusel lugeda siin
 Õpilaste saavutustega saab tutvuda siin
 Kooli fotogalerii on leitav siin Vaatame üritusi pildis.
On jäänud vaid paar päeva kooliaasta lõpuni!
Toredat suvepuhkust kõigile!
Teie Järve Gümnaasium

