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Head lapsevanemad koos lastega! Kätte on jõudnud taas aasta kõige pimedamate hommikute ja
õhtutega aeg. Palun vaadake, et teie riietel oleks elupäästev helkur igal hommikul olemas!
Liiklusseaduse (LS § 22 lg 8) kohaselt peab jalakäija halva nähtavuse korral või pimeda ajal liigeldes kasutama helkurit või valgusallikat. Helkurit tuleb pimeda ajal kanda ka asulas. Helkur tuleb riietele kinnitada nii, et see oleks nähtav võimalikult mitmest suunast ja ripuks autotulede (umbes põlve) kõrgusel.

Pimedas ringi liikudes tuleb meil kõigil võimalikult nähtav olla, siis jõuame kindlasti elusalt ja tervelt
oma sihtkohta.

Uudised


Käesoleval õppeaastal osalevad Illuka Kooli õpilased rahvusvahelises projektis "Digihygiene and digimedia for students well-being". Meie partnerkooliks on Vilnius Municipality’s Grigiškės Šviesos gymnasium Leedus. Meie võõrustame oma partnerikooli õpilasi ja õpetajaid juba 18.-22.november 2019.a.
Projektivisiitide ajal ööbivad õpilased võõrustavate koolide õpilaste peredes. Tegemist on pikaaegse
traditsiooniga rahvusvaheliste projektide puhul. Kutsume lapsevanemaid üles andma oma lastele väärtuslikku kogemust, osaledes projektis võõrustajana. Oleme leidnud enamusele vahetusõpilasele
pere, kus majutuda. Kui soovid olla võõrustaja, siis anna sellest hiljemalt 15.novembriks märku

Stuudiumis või oma lapse klassijuhatajale.


Jätkame traditsiooni, kus igas kuus vahetub koolikella signatuur. Novembris helistab tundi fragment
kriminaalsarja "Sherlock Holmesi ja doktor Watsoni seiklused" filmimuusikast. Signatuuri pakkusid
välja õpetajad Reet Ernits ja Karmen Kull.

Ettepanekuid järgmiste kuude signatuurideks ootame läbi Stuudiumi Anneli Bogensi postkasti.

Eelinfo


19.-27.oktoober - koolivaheaeg



12.november - Perepäev „Turvalisus ja ohutus“, mardipäeva laat



Jõulupeod
 17.detsember kell 9.00 Pesamunade r ühm
 17.detsember kell16.30 Naer upallide r ühm
 19.detsember 16.00 Musir ullide r ühm
 19.detsember kell 18.00 (1.-6.klass)

Saavutused


Maakondlik Alutaguse Noorte Mängud Dumle rahvastepallis (31.10.2019 Jõhvi)

II koht 4.-5.kl tütarlaste võistkond ((Anastasia Loot, Ruslana Habir ova, Valer ia Konovalova, Mir ta
Rajas, Anette Ahu, Johanna Tasa, Veronika Terentjeva ja Arina Golub)
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TEGEMISED: november// detsember
 6.november Tuleohutuskoolitus (kooli töötajatele)
 7.november Pesamunade, Musir ullide ja Naer upallide r ühmade isadepäevapeod
 12.november Per epäev " Tur valisus ja ohutus" . Mar dilaat.
 15.november Etendus " Ver ikambi" Kohtla-Järve Kultuurikeskuses (7.-9. kl)
 18.-22.november Nor dplus pr ojektikohtumine „Digihygiene and digimedia for students well-being“
koos Vilnius Municipality’s Grigiškės Šviesos gümnasiumiga Illukal (5.-9.kl)
 19.november Kontser t. Soleo. Music in Motion (1.-3. kl)
 20.november Maakondlik 3.klasside Kuldvillak Iisaku Gümnaasiumis
 25.november Dumle r ahvastepallivõistlus J õhvis (1.-3. kl)
 28.november Ida-Virumaa lasteaedade laulu-ja tantsupeo "Pidu meie tänavas" seminar Illuka lasteaias
 2.detsember I advendihommik koolis ja lasteaias
 9.detsember II advendihommik koolis ja lasteaias
 12.detsember Muusikal " Kaunitar ja koletis" Vanemuise Kontser dimajas (4.-5.kl)
 16.detsember III advendihommik koolis ja lasteaias
 17.detsember Pesamunade ja Naer upallide r ühma jõulupidu
 19.detsember Musir ullide jõulupidu; 1.-5.kl jõulupidu; 6.-9.kl tõukekelgu matk.
 20.detsember Pidulik jõululõuna ja jõuluaktus
 21.detsember 2019 - 5.jaanuar 2020 koolivaheaeg

Meeldetuletuseks


Käimasolevad projektid



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



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

