Järve Kooli uudiskiri
nr 9/2020
15.10.2020

UUED TÖÖTAJAD
alates 21. septembrist töötab raamatukoguhoidjana Anna Üleoja
alates 8. oktoobrist on tehnoloogiaõpetuse õpetaja Taavi Källo
alates 16. oktoobrist alustab tööd bändiringi juhendaja Daniil Masljakov
alates 19. oktoobrist on sööklas peakokk Merle Põllumäe
EELINFO
9. klasside lõpuaktus toimub 18.06.2021 kell 14.00 Järve Kooli aulas.
INFO
16.10 korraldab kool ainult koolimajja kogunenud vanapaberi äraviimise, et tagada
tuleohutuse eeskirjade täitmine. Lastevanematel palutakse viia oma vanapaber otse
SRM Ressursside kogumispunkti Tammiku alevikus (kaevanduse juures).
2.-6.11 on meie koolis loovusenädal: 1.-3. klassi õpilased teevad rahvajuttude põhjal
erinevaid loovtegevusi, 2. novembril tuleb 5.-6. klasside õpilastele külla Mika
Keränen, 3. novembril lähevad 7.-9.klasside õpilased vaatama VAT teatri etendust

„Pal-tänava poisid“, 4. novembril saavad õpilased osa võtta põnevatest VAT teatri
töötubadest.
11.11 toimub selle õppeaasta esimene e-õppepäev. Ülesanded edastatakse
kõikidele klassidele Stuudiumi kaudu.
19.11 kell 18.00 on kooli oodatud lapsevanemad koos oma 6-aastaste lastega, kes
planeerivad kooliteed alustada Järve Kooli 1. klassis 2021. aasta sügisel.
26.11 kell 18.00 toimub hoolekogu koosolek.
26.11 toimub 5.-9. klassidele maakondlik etluskonkurss „Koidulauliku valgel“.
Vanematekogu andmed on uuendatud ja meililisti vanematekogu@jarve.edu.ee on
lisatud uute klasse esindavate lastevanemate kontaktid.
Jooksva kuu üritused leiad SIIT
Avatud on tehnoloogiaõpetuse ring ning Stuudiumis on registreerimiseks avatud
kuni 16. oktoobrini Päästeameti poolt korraldatav tasuta päästeala noortering 4.-6.
klasside õpilastele. 16. oktoobril alustab oma tööd bändiring 7.-9. klassidele. NB!
Ilu-ja kodunduseringi toimumise aeg muutus, ring toimub esmaspäeviti kell 15.3017.10, soovijatel on võimalus veel liituda.
PROJEKTID
25.02.2020-11.01.2021 osalevad Järve Kooli töötajad INNOVE projektis „Kaasava
hariduse põhimõtete rakendamine Kohtla-Järve Järve Koolis“. 19.10 ja 11.11
toimuvad projekti raames koolitused õpetajatele.
KIK projekti „Lapsed looduses“ raames toimuvad õppekäigud:
27.10 - 2. klassidele
2.11 - 8.a klassile
5.11 - 8.b klassile
Sel õppeaastal osalevad 1. klassid Haridus- ja Teadusministeeriumi pilootprojektis
"Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikoolis", kus õpilastele rakenduvad

täiendavad eesti keele õppe tingimused ja lisaõpetaja. Toimuvad koolitused
õpetajale ja kooli meeskonnale.
Kogu kooli õpilased osalevad kooli kiusamist ennetavas programmis KiVa
(koordinaator Ene Mändla). Lapsevanemad said KiVa programmi raames
miniõpikud ning klassijuhatajatundides toimuvad igakuiselt programmi temaatikale
vastavad kiusamist ennetavad tegevused.
Järve Kool on Alustavat õpetajat toetavate koolide võrgustiku liige ja kuulub tervist
edendavate koolide võrgustikku.
ÕPPETÖÖ
Koolivaheaeg algab 19. oktoobril ja kooli tuleme jälle 26. oktoobril.
26.10 esitavad 9.klassi loovtööde sooritajad loovtööde lõpliku versiooni PDF
formaadis e-posti aadressil loovtoo@jarve.edu.ee
29.10 toimub 9.klassi loovtööde kaitsmine neile õpilastele, kellel jäi töö kaitsmata
kevadel. Jälgige infot Stuudiumis.
27.11 pannakse välja 1. trimestri koondhinded.
2020/2021 aineõpetajad ja klassijuhatajad on kodulehel leitavad SIIN
2020/2021 konsultatsioonide ja järelevastamise ajad on leitavad SIIN
Koolivaheajad on leitavad kodulehel Õppetöö rubriigis
Huviringide toimumise ajad on leitavad SIIN
MEELDETULETUSEKS
Palume lastevanematel lapsi kooli tuues jälgida juba 21.09.2019 paigaldatud
märke, mis keelavad mõlemal pool Katse tn peatumise ristteest kuni ülekäigurajani.

Koolimaja on avatud tööpäevadel kell 7.30 – 21.00.
Covid-19 viiruse leviku tõkestamiseks on koolis mitte töötavatel/õppivatel isikutel
koolimajja sisenemine keelatud.
Kooli garderoobi ees on pingil 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
Tuletame meelde, et kiiver on kohustuslik alla 16-aastastel jalgratturitel.
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
SOOJA SÜDAME SAHTEL
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!

Värviderohket sügist!
Teie Järve Kool

