
E      10. september 

 
13.15 Tantsuringi tutvumistund aulas 
14.10 Tantsuringi tutvumistund aulas 
 

T      11. september 

 
10.55 Mänguvahetund 3. klassile aulas 
12.00 Mänguvahetund 3. klassile aulas 
 

K      12. september 

 
10.55 Mänguvahetund 1. klassile aulas 
12.00 Mänguvahetund 2. klassile aulas 
17.30 Hoolekogu koosolek kohvikus 
 

N      13. september 

 
10.55 Just Dance aulas 
12.00 Just Dance aulas 
14.00 Tugikomisjoni nõupidamine 
17.30 Koolitoidu maitsmine sööklas 
18.00 Lastevanemate üldkoosolek 
 aulas ja klassikoosolekud 
 

R      14. september 

 
11.00 2.c kl lugemisväljakutse Soome  
 Instituudis 

 

 

 S 

Tartu Descartes'i Kool 

IINNFFOOLLEEHHTT 
 

                                     10. – 14. september 2018            Nr 2 (726)                

 
 

 
ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 kooliaasta avaaktustel esinenud 
õpilasi: Nelis-Katrina Säre ja Eliis Aid, 
(7.a), Liina-Lisandra Vatman (7.b), 
Susanne Lannes ja Eduard Tamra (8.b), 
Kaspar Lind (1.a), Koit Markus Kotkas 
(4.b), Pilleriin Pind ja Elisabet Ostrovski 
(9.c) ning juhendajaid: Lilia Miilastet, 
Kristel Tikku, Anneli Koppelit, Küllike 
Kütimetsa ja Kadri Lille ning helitehnik 
Heino Tellingut 
 

 Soome koole vastu võtnud 9. kl õpilasi 
ja õpetaja Laivi Haldmaad 
 

 külalistele ja meie kooli õpilastele 
võrkpallivõistlusi korraldanud õpetajaid: 
Tiina Terasmaad, Kaisa Lüütseppa, 
Martin Vändrat ja Hendrik Rikandit 
 

 õpetajaid ja 7.-9. kl õpilasi, kes 
osalesid võrkpalli sõpruskohtumisel 

TTEEAATTEEDD  
 

 LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK 
 

13. septembril toimub kell 18.00 
üldkoosolek kooli aulas, enne seda kell 
17.30 on soovijatel võimalus maitsta 
koolitoitu.  
Üldkoosoleku päevakord: 
 direktori sõnavõtt 
 hoolekogu esimehe sõnavõtt 
 psühholoog Kene Verniku lühiloeng 
laste ja noorte unetervisest 
Samal päeval toimuvad ka klassi-

koosolekud. Info klassijuhatajatelt. 

 

 



  

 

 

 PERELAAGER OTEPÄÄL 
 
3.b klassi õpilastele ja nende vanematele 
algas uus õppeaasta teisiti kui varasemad.  
1. septembri hommikul koguneti koolimaja 
juurde, et sõita koos Otepääle perelaagrisse. 
Kahe päeva jooksul pakkusid nii lastele kui 
ka vanematele põnevust kanuusõit Kaarna 
järvel, maastikumäng, sportlikud vee- ja palli-
mängud ning tuuleveskite meisterdamine. 
Palju elevust pakkusid Tehvandi suusa-
keskuse külastus, ühine sauna- ja grilliõhtu. 
Märkamatult kiiresti mööduv aeg lõpetas 
meie rahvastepalli võistluse. Laagri 
lõpetamisel tuli tõdeda, et kahest päevast jäi 
väheseks. Laste ja vanemate soovil toimub 
järgmine perelaager juba jaanuaris.  
Elu suurim väärtus on inimesed, kellega meil 
on õnn kohtuda.  
 

 
 

Aitäh vahvatele lastele ja vanematele, kes 
laagripäevad meeldejäävaks tegid. Jääme 
põnevusega uut laagrit ootama! 
 

Külli Hindrikson, 
3.b klassijuhataja 

 
 

 SÕPRUSKOHTUMINE VÕRKPALLIS 
 
Kolmapäeval, 5. septembril olid meil külas 
Kurkela ja Sompio kooli õpilased ja 
õpetajad. Külalisi Soomest oli 61.  
9. klassi õpilaste juhtimisel tutvuti kooliga ja 
seejärel suunduti A. Le Coq SPORT 
spordimajja, kus toimusid meie ja Soome 
koolide sõpruskohtumise mängud 
võrkpallis. Osa võtsid nii õpilased kui ka 
õpetajad. Mängude ajal elasid kõik kaasa 
omadele, emotsioonid olid laes nii eestlastel 
kui ka soomlastel. Mängiti kahel platsil. 
Mängiti 25 punktini poolte vahetusteta. Nii 
eestlased kui soomlased andsid endast 
parima.  
 

 
 

Kokku mängiti üheksa mängu, millest TDK 
võistkonnad võitsid kaheksa ja ühe mängu 
võit läks soomlastele. Oli tore sportlik 
pärastlõuna. 
 

Elisabet Ostrovski, 9.c  
Andra Mai Hoop ja Carola Kukk, 9.a 

 
 
 
 
 

 
 

KOOLIELU 
 


