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Kaunist pühadeaega!
Head lapsevanemad koos lastega! Tuletame jätkuvalt meelde, et pimedal ajal on väga oluline
kanda helkurit. Palun vaadake, et teie riietel oleks elupäästev helkur igal hommikul olemas!

Uudised


2.klassi õpilastel valmis koos õp Heli Ekšteini ning Ene Raudari ja Margit Kurvitsa abiga vahva
jõuluvideo „Päkapikkude päev läbi 2.klassi silmade“



11.-13.detsember oli Illuka mõisahoones tavapärasest rohkem jõulusaginat. Meie ettevõtlikud
õpilased ja õpetajad avasid lasteaia mudilastele Jõulumaa. Jõulumaa tegemisi saab vaadata
SIIT.

Jõulupeod


17.detsember kell 9.00 - Pesamunade rühm



17.detsember kell 16.30 - Naerupallide rühm. Heategevuslik jõulukohvik



19.detsember kell 16.00 - Musirullide rühm. Heategevuslik jõulukohvik



19.detsember kell 11.00 - 6.-9.kl räätsamatk ja jõulupiknik



19.detsember kell 18.00 - 1.-5.klassi jõulupidu. Avatud jõulukohvik



20.detsember
8.40 - 9.25 jõuluaktus
9.25 - 10.00– ühine jõulusööming
10.15 - 11.00 – klassijuhatajatund

Bussid:
11.18 Illuka -Jõhvi (116);
11.15 Illuka - Kuremäe (tellitud buss seminarimaja parklas)

Saavutused
•

Maakondlik 3. klasside mälumäng "Kuldvillak" 20.11.2019 Iisaku)

IV koht Mattias Grinfeld, Alik Pronin, Ruut Rasmus Surva
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TEGEMISED: detsember// jaanuar
• 2.detsember I advendihommik koolis ja lasteaias
• 9.detsember II advendihommik koolis ja lasteaias
• 11.detsember Rakvere teatris etendus "Kuldse liilia saladus" (1.-3.kl); Õpilasesindus ja Õp Helve Hallik Illuka kalmistul küünlaid süütamas
• 12.detsember Muusikal "Kaunitar ja koletis" Vanemuise Kontserdimajas (4.-5.kl)
• 13.detsember Külas vilistlased Evar Piirits ja Andreas Ahu Nõo Reaalgümnaasiumist (9.kl)
• 16.detsember III advendihommik koolis ja lasteaias
• 17.detsember Külas Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse näitering etendusega "Jõuluvana kodu jõulud" (1.9.kl); Pesamunade ja Naerupallide rühma õulupidu
• 19.detsember Musirullide jõulupidu; Jõulupidu (1.-5.kl); Räätsamatk ja jõulupiknik (6.-9.kl).
• 20.detsember Jõuluaktus ja pidulik jõulusöök (1.-9.kl)
• 21.detsember - 5.jaanuar Jõuluvaheaeg
• 2.jaanuar Vaikuseminutite koolitus (õpetajad)

• 15. jaanuar Rakvere teatri etendus "Paunvere poiste igavene kevade" Jõhvis (7.-9.kl)

Dokumendid
• Vahemikus 30.oktoober – 13.detsember on uuendatud järgmised dokumendid:

Illuka Kooli (põhikool) kodukord
Õpilastega arenguvestluste läbiviimise kord
Illuka Kooli õpilaste tunnustamise kord
Illuka Kooli (põhikooli) sisehindamise aruanne
• Alates 1.jaanurist hakkab kehtima Alutaguse vallavolikogu määrus „Vanema poolt kaetavate

kulude katmise kord Alutaguse valla koolieelsetes lasteasutustes“. Selle alusel tasub väljaspool Alutaguse valda elavate laste toiduraha lapsevanem vastavalt kehtestatud toiduraha
päevamaksumuse suurusele (Pesamunad 1,95 eurot; Naerupallid ja Musirullid 2,00 eurot). Vanem tasub toiduraha vastavalt lapse lasteaias oldud päevade arvule. Vanem on vabastatud toiduraha maksmisest kui tema ja tema laps elab rahvastikuregistri andmetel Alutaguse vallas.
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Meeldetuletuseks


Käimasolevad projektid



Toimunud sündmustest, külalistest ja muust huvitavast annab ülevaate kooli kodulehe pealehel asuv
uudiste rubriik.



Hoolekogu protokollid on avaldatud SIIN



Koolis toimunud ürituste fotod on leitavad kodulehel rubriigis Galerii SIIN



Illuka Kooli kodulehekülg www.illuka.edu.ee



Kooli uudised FB-s https://www.facebook.com/illukakool/

Teie Illuka Kool

