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KALAMAJA PÕHIKOOLI INFOKIRI 

SEPTEMBER 2017 

Head Kalamaja Põhikooli lapsevanemad! 

Tervitame uue algava õppeaasta puhul. See õppeaasta toob meile mõndagi uut. Informeerime Teid, 
et saaksite end õigeaegselt muutustega kurssi viia. 

Soovime kõigile turvalist ja tegusat kooliaastat ning avatud koostööd kodu ja kooli vahel. Loodame, et 
pöördute meie poole oma rõõmudes ja muredes, toetame Teid kogu õpetajate kollektiiviga vajalikel 
hetkedel. 

Parimate soovidega 

Kalamaja Põhikooli direktor Piret Rõõmussaar  

ja õppealajuhataja Tiina Merilo 

 

 

ÜLDINFO  

 Esimese septembri aktused: 

 10.00 – 2.-4. klass 

 11.00 – 5.-9. klass 

 13.00 – 1. klass 

Peale aktuseid järgneb klassijuhatajatund. 

 Õpikud saab 1. septembril klassijuhataja käest. 

  Kalamaja Põhikoolil on oma õpilaspäevik. Selle maksumus on 3.00 eurot, tasuda palun a/a 
EE862200221052655923, Reet Laurisson. Selgitusse kindlasti lapse nimi ja klass. 

 Info pikapäevarühma kohta kooli kodulehelt 
http://kalamajakool.ee/index.php/pikapaevaryhm1 

 Kooli parklasse võivad parkida vaid koolitöötajad ja külalised, kes on eelnevalt oma tulekust 
teavitanud. 

 

ÕPPETÖÖ 

 Täiendatud on hindamisjuhendit. 

 Õppeaasta on jaotatud kolmeks õppeperioodiks - trimestriks. Kokkuvõttev hindamine toimub 

iga trimestri lõpus kõikides õppeainetes. 

 

http://kalamajakool.ee/index.php/pikapaevaryhm1
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2017/2018 õppeaasta trimestrid: 

I trimester: 1. september kuni 24. november 2017 

II trimester: 27. november 2017 kuni 9. märts 2018 

III trimester: 12. märts 2018 kuni 12. juuni 2018 

 

 Koolivaheajad 2017/2018 õppeaastal 

  

• vaheaeg 21.–29. oktoober 2017; 

• vaheaeg 23. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018; 

• vaheaeg 24. veebruar – 4. märts 2018; 

• vaheaeg 21. aprill – 1. mai 2018; 

• vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 13. juuni – 31. august 2018 

 

 Kalamaja põhikoolis alustas tööd 8 uut õpetajat: 

õppealajuhataja - Tiina Merilo 

matemaatika – Katrin Ruusamägi 

inglise keel – Reeli Kaselaid 

arvutiõpetus – Keit Kasvandik 

tööõpetus – Kevin Pruus 

eesti keel ja kirjandus – Karl – Henri Käämer 

tantsuõpetus – Piret Kõõra 

pikapäevarühma õpetaja – Ulvi Nurmsalu 

Kooli sotsiaalpedagoogina asus tööle Thea Mältsamees. 

 Jätkub Lastekaitse Liidu projekt „Kiusamisest vabaks!“. 
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HUVITEGEVUS 

 04.09. - 1. klasside õpilaste ühinemine „Kiusamisest vabaks!“ projektiga. Ühisüritus 4. klassi 

õpilastega. 

 25.09. - 1.-9. klassi liikumisvahetunnid. 

 25.-29.09. – „Kõik õpetajad liikuma!“ 

 28.09. – 1.-5. klassi liikumispäev. 

 29.09. – 6.-9. klassi matkapäev. 

 Koolis toimuvate huviringide kohta info tulekul. 

 Koolis toimuvad sündmused kajastatakse infokalendris ja  Kalamaja Põhikooli Facebooki 
lehel. 

 

TULEKUL 

 Lastevanemate üldkoosolek toimub neljapäeval 21. septembril kell 18.30 kooli aulas. 

Klassikoosolekud toimuvad sama päeval algusega kell 17.30. 

 Klasside pildistamine toimub 3.-4. oktoober 2017 

 

 

 

 

Eelnevate punktide täpsem informatsioon on leitav kooli kodulehel kalamajakool.ee 

 


