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EELINFO
9. klasside lõpuaktus toimub 20. juunil Järve Kooli aulas.
15. oktoobril 2022. a toimub Järve Kooli 100. aastapäev „ Sajandijagu head haridust“
ning vilistlaste kokkutulek. Täpsem info jaanuaris 2022. Sinulgi on võimalus
juubelipeo kordaminekusse panustada. Kool ootab heade inimeste annetusi.
Vabalt valitud summa võib üle kanda MTÜ Meie Järve arvelduskontole
EE252200221055800306, lisa kindlasti juurde ka märksõna „juubelitoetus“.
UUED TÖÖTAJAD
Järve Kooli uued töötajad on keemiaõpetajad Martin Jürisoo ja Sofia Saskia Eller.

INFO
8.-12.11 toimus Järve Koolis teemanädal:
Teadus.Teadusnädalal toimus mitmeid põnevaid
ettevõtmisi. Loe edasi…
22.-26.11 toimus meie koolis sallivusnädal: 1.-3.
klass sai osa Psühhobussi töötoast „Hariduslik
teadusetendus“, 7.-9. klassidele käis loengut andmas Eesti Arstiteadusüliõpilaste
Selts (EAS) teemal „Vaimne tervis“ ning toimusid ka erinevad
mängud, töötoad ja võistlused kogu koolile.
Eesti Töötukassa korraldab Järve Koolis töötube 7.-9. klassidele. Töötubade
teemadeks on nii eneseanalüüs, õppimisvõimalused kui ka kooli ja tööle
kandideerimiseks valmistumine.
Jalgratturikoolitus 2022 alustab jaanuarist 9-15-aastastele õpilastele. Täpsem info
Stuudiumis.
Jooksva kuu üritused leiad SIIT
PROJEKTID
17. novembril käisid 2. klasside õpilased KIKi
projekti raames õppekäigul Lääne-Virumaal,
Lahemaa
rahvuspargis
ning
Oandu
külastuskeskuses. Loe edasi…

Sel õppeaastal alustas Saatkondade päeva projekt, mille raames külastavad Järve
Kooli erinevate riikide suursaadikud ning tutvustavad noortele oma tööd ja koduriiki.
ÕPPETÖÖ
Koolivaheaeg algab 23. detsembril.

2021/2022. õa aineõpetajad ja klassijuhatajad on kodulehel leitavad SIIN
2021/2022.õa konsultatsioonide ja järelevastamise ajad on leitavad SIIN
Koolivaheajad on leitavad kodulehel Õppetöö rubriigis
Huviringide toimumise ajad on leitavad SIIN
MEELDETULETUSEKS
Kanna helkurit!
Jälle on käes aasta pimedaim aeg ning hommikul pimedas kooli tulles ja õhtul
pimedas koju minnes on vaja ennast helkuri(te) abil tänaval autojuhtidele
nähtavaks teha.
Koolimaja on avatud tööpäevadel kella 7.30 – 21.00.
Covid-19 viiruse leviku tõkestamiseks on koolis mitte töötavatel/õppivatel isikutel
koolimajja sisenemine keelatud.
Kooli garderoobi ees pingil on õpilaste poolt jäetud esemeid - palun leidke oma
asjad!
Kodukord p 5.3 Koolis kui akadeemilises asutuses on õpilane puhtalt ja korrektselt
riides. Koolis kasutatakse koolivormi vastavalt hetkel kehtivale Järve Kooli
Koolivormi statuudile. Tavalistel koolipäevadel kannab õpilane Järve Kooli logoga
polosärki ja pusa (värvid valge, sinine ja laimiroheline), pidulikel puhkudel kannab
õpilane koos valge pluusiga koolivormi vesti või kardigani. Õpilane ei kanna koolis
dressipükse, lühikesi suve-/ranna- pükse, õlapaeltega toppi, nabapluusi, peas mütsi
ega kapuutsi. Järve Kooli koolivormi statuut ja tellimise info on leitav SIIN
Järve Kooli infot saavad kõik jälgida Facebooki lehel SIIN
Järve Kooli värskeid uudiseid kajastab veebipõhine ajaleht Coolileht SIIN
Järve Kool on leitav Instagramis, kontakt SIIN

Jõuluaeg on heategude aeg
MTÜ Meie Järve juures on avatud Sooja Südame Sahtel.
See on annetuskonto, kuhu kõik head inimesed saavad teha rahalisi kandeid.
Esialgne mõte tuli ühelt meie kooli õpetajalt ja eesmärgiks on võimaldada igal
kevadel vähemalt ühele meie kooli õpilasele osalemine klassiekskursioonil, millest
ta ilma selle toetuseta oleks sunnitud loobuma.
Annetusi saab teha a/a EE252200221055800306 MTÜ Meie Järve märgusõna:
ekskursioon. Samuti on võimalik toetada kooli raamatukogule uudiskirjanduse
ostmist, märgusõnaks: raamatud. Veel saab toetada rahvariiete õmblemist,
märgusõnaks: rahvariided. Ka kooli juubelit on võimalik toetada, märgusõnaks:
kooli juubel. Kõikide annetused on oodatud ja oleme juba ette tänulikud. Ajalisi ja
rahalisi piiranguid ei ole.
Suur- suur tänu annetajatele!

Rahulikku jõuluaega!
Teie Järve Kool

