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n Vanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

Vanematekogu 19.09

• Muudatused struktuuris:

Vanalinna
Hariduskolleegium
SEPTEMBRILÕPU SÜNNIPÄEVAD
INGER POLT 24.09
EVELIN KIVIRAND 25.09
SIIRI MIIDU 26.09
NADEÞDA SOOSAAR 26.09
AGNES LIIVAK-LIIVAT 27.09
HILDA RÜTTER 28.98
TIINA VEISMANN 29.09
NEEME PÕDER 29.09

a) Kinnitati uus struktuuriüksus PÄEVAKESKUS
b) RAAMATUKOGU on nüüdsest eraldi üksus.

• Projekt Muljete päev Stockholmi Eesti kooli,
Linnamuuseumi ja VHK vahel.
Esialgsed kokkulepped tehtud, ootame Rootsi-poolseid
projektijuhte uuesti külla, et koos plaane teha.

• Kinnitati ruumide üürid.
• Otsustati lubada II P klass 27.09 rabamatkale, X klass

29.09-30.09 õppereisile Vargamäele ja VI klass 4.10
Riia loomaaeda.
NB! Klassijuhatajad,palume teatada sellest ka
SÖÖKLASSE.

• Eelkooli õppemaksuks kinnitati 500.-.
• Jõuluteenistus toimub 20. detsembril kell 12.00

Oleviste kirikus.
Juba tegeldakse jõulunäidenditega.

• Põhikooli pidu toimub 27. septembril võimlas.
Virge

Tallinna Haridusamet tunnustas KATRIN
TAMMOT ja KARIN KANGURIT
tänukirjaga tehtud töö eest raamatukogu
kujundamisel õpi- ja infokeskuseks.
Vanematekogu kiidab lisaks eelpoolnimetatutele
ka veel LIIA PUNABIT.

MIHKLIPÄEVA KONTSERT
29. septembril kell 16.00 Katariina kirikus
Esinevad

Vanalinna Muusikamaja Tütarlastekoor
Püha Miikaeli Poistekoor
Vanalinna Muusikakooli orkester
Hortus Musicus
ja Vox Clamantis
Kontserdile järgneb vastuvõtt Vanalinna Muusikamajas
Kõik töötajad on kutsutud. Tulekust teatage palun oma
osakonna sekretärile hiljemalt kolmpäeval.
Mihkli Gild kutsub kõiki enne kontserdi algust (alates kella
kolmest) tutvuma UUE EHTEKOJAGA Vene tn. 13

n Üldinfo
n

NB! Tulevased pensionärid!

KÕIK, kes te olete sõlminud KOGUMISPENSIONI
LEPINGUD, palume ühendust võtta Virgega kantseleis
(6996100). Hetkel on tekkinud olukord, kus inimesed
on sõlminud kogumispensionilepingud enne 31. maid
ja ei ole VHK-le kui tööandjale sellest teatanud. Sellest
tulenevalt peab VHK tasuma nende maksete eest
intresse.
Virge

n Tuletame kõigile jalgratastega kooli tulijaile meelde,
et jalgrataste parkimise koht on endiselt aias.
Põhikooli koridoridesse on rataste panemine keelatud.
Jaana

Vend SERAFIM räägib

vene õigeusust

esmaspäeval, 23. septembril kell 16.oo
gümnaasiumi raamatukogus.

n Miikaeli Ühendus

n Muusikamaja

Pihkva - Novgorod - Irboska - Petseri reisile tulija!
• Palun kontrolli, et Su pass oleks kehtiv vähemalt kolm
kuud, st 20. jaanuarini 2003.
• Kuluta passipiltide tegemiseks vähemalt tund aega, sest
läikivaid kiirfotosid Venemaa saatkond vastu ei võta.
• Too pass ja viisa jaoks kaks fotot Virge kätte 24.
septembril.
• Reisiraha 700 krooni maksa raamatupidamisse Helle kätte
hiljemalt 6. oktoobril.
• Tule sel esmaspäeval kell 16.oo gümnaasiumi
raamatukokku kuulama vend Serafimi, kes räägib vene
õigeusust.
• Tule 10. oktoobril kell 15.30 Gümnaasiumi raamatukokku
reisieelsesse vestlusringi.
Ingrid

Meeldetuletus.
25. septembril kell 19 Muusikamajas TANTSUKLUBI.
Olete oodatud, tulge tantsima!
Õie

n Gümnaasium
n

KULTUURIAJALOO LOENGUD

XII klass
• Reedel, 27. septembril kell 14.00 on tundide teemaks
"XX sajandi arhitektuur". Õpetajaks Anu Nigesen
• Reedel, 4. septembril ootan tundi neid, kel tunnikontrollid
tegemata.
• Toimunud tundide materjalid edastan raamatukokku,
küsige neid sealt.
• Järgmise nädala tunnis ütlen ka seda, kust on neid tekste
failidena võimalik leida.

n Kroonikat
Mõned VHK õpetajad ja õpilased viibisid seoses
rahvusvahelise noortenäitusega"Visions" sel suvel 16.21. juulini Soomes Pori linnas.
Näitusel osalesid järgmised maad: Läti (Riia), Ungari (Eger),
Soome (Pori), Eesti.
Eestit esindasid näitusel VHK Gümnaasiumi kunstiharu ja
Põhikooli, Tallinna Kunstikooli, Jõhvi Kunstikooli ja KohtlaJärve Kunstide kooli õpilaste tööd.
Meie koolist käisid Poris Iti Jürjendal 11.h, Laura Põld
12.h ja õpetajad Jaana Jüris, Anu Joon, Reet Reidak.
Meie õnneks oli samal ajal Poris rahvusvaheline jazzfestival
Pori Jazz. Programm oli tihe: saime kuulata kontserte, teha
väljasõidu Rauma, käia vastuvõtul Pori linnapea juures,
tutvuda Pori linna vaatamisväärsustega.
Järgmine "Visions" näitus on Riias juba septembris.
Tallinnas võtame külalisi vastu ja avame näituse 2003. a
vanalinnapäevade ajal.
Reet Reidak

XI klass
• Kolmapäeval, 25. septembril kell 14.00 on tundide
teemaks "Palestiina kultuur". Õpetaja Ülle Heinsalu
• Kolmapäeval, 2. oktoobril kell 14.00 on tundide teemaks
"Araabia kultuur". Õpetaja Ülle Heinsalu
Tervitades,
Anu

n

Õde Ellen tänab kõiki 10. klasside õpilasi, kes
möödunud teisipäeval auditoooriumisse kogunesid ja
heatahtliku tähelepanuga teda kuulasid.
Küsimuste korral on võimalik edaspidigi sidet pidada
aadressil: ellen_46@yahoo.com

n Põhikool
n

27. septembril toimub põhikooli koolialguse pidu
gümnaasiumi võimlas. Täpsem info plakatitel/kuulutustel.

n Lähiajal toimuvad ÕPPEKÄIGUD:
27. septembril on 2. poiste klass Viru rabas, väljasõit kell
9.30
4. oktoobril on 6. tüdrukute klass Riias.
Klassijuhatajad, palun teatage oma klassi väljasõitudest ka
sööklasse!

Piltidel Laura Põld ja
Iti Jürjendal

