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Vesiroosi Sõnumite tegijad jätkavad ning soovivad kõigile toredat õppeaastat. Ootame oma koostöötegijatelt ja lugejatelt
uusi mõtteid ja ettepanekuid.
Vabandame lehe must- valge formaadi pärast kuna meid kimbutavad printeriprobleemid. Loodame neile õige pea lahendust
leida.

RÕÕMUS PÄIKE
U. Leies
TUUL PUHUS TAEVALAE
PILVEDEST PUHTAKS,
AJADES VIHMASAJUGI
LUHTA.
NÜÜD ÄRKAB PÄIKE,
KES SENI VEEL MAGAS
KAUGETE UDUSTE METSADE TAGA
PILVITUT TAEVAST
ENDA EES NÄHES
PÄIKE RÕÕMSALT
MATKAMA LÄHEB.
TEMA TEEKONDA
IGAÜKS NÄEBSELLEST SAI SUVE
ILUSAIM PÄEV.
ÕNNITLEME
12. JUULI14. JUULI 17. JUULI 24. JUULI 4. AUGUSTHELI K.- 50
15. AUGUST- FAINA- 80!

NIINA- 55
ANNE L.
MARIKA
KARIN

15. SEPT. IIVI
22. SEPT. AILI
26. SEPT. ANNE M.

Oleme rõõmsad uute armsate töökaaslaste üle:
Õpetaja abid:Tatjana – Krõllide rühm
Ulvi – Naksitrallide rühm
Linda- Mesimummide rühm
Eda – Tähetäpside rühm
Õpetajad:
Anneli – Krõllide rühm
Evelyn ja Triin – Mesimummide rühm
Samuti oleme õnnelikud remondimehe Vello üle.

LASTE TOREDAID TEGEMISI
10. sept. avasime uue hooaja toreda PIPI peoga. Koos
Pipi, tema isa ja sõpradega mängisime, laulsime ja sõime
pannkooke.

20. sept. käisid Rohutirtsu rühma lapsed koos õpetaja
Annega Männi pargis Mustamäe 45. sünnipäeva pidamas.
Seal mängiti huvitavat seiklusmängu, söödi kooki, joodi
limpsi, tantsiti ja mängiti.
26. sept. toimus õpetaja Iivi juhendamisel Rohutirtsude
rühma tavandipidu. Sellest
võtsid aktiivselt osa ka Iivi
praktikandid
Kerstin
ja
Andres.
Lapsed
ja
lapsevanemad said teada
kuidas
vanal
ajal
Mihklipäeva tähistati

27. sept. toimus õpetaja
Janne
juhendamisel
tavandipidu
Naksitrallide
rühma lastel. „Vanaemad”
Erika ja Janne jutustasid oma
„lastelastele”
Mihklipäeva
kommetest ja vanast ajast
üldse.

ILM
Ilmataat augustis puhkajaid ei soosinud. Septembris
jahedad, vihmased ja tuulised ilmad jätkusid. Sügise
algus oli veidi leebem ja kuu lõpus saabus tõeline
vananaiste suvi 20 kraadise soojusega.
Euroopas oli palju metsatulekahjusid ja suuri
üleujutusi.

LASTEAIA SÜGISUUDISED
Augusti algul avatud majas häiris pikaleveninud
sanitaarsõlmede remont veidi igapäevast tööd, kuid lõpuks
kõik laabus ja nüüd on kõik rühmad kenasti korras. Täname
kõiki lapsi, lapsevanemaid ja õpetajaid mõistva
suhtumise ja kannatlikkuse eest!
Õppeaasta algus oli Vesiroosi perele nukravõitu, sest oma
ametipostilt lahkusid nii juhataja Pille kui ka juhataja
asetäitja Helle- Reet.. Tänasime neid suurepärase maja
juhtimise eest ja saatsime nad ära reipa, kuid kurva
alatooniga
omaloomingulise
laulu
saatel.
Nende
kohusetäitjateks said Jaanika ja Janne ning loodame, et see
nii ka jääb ja Vesiroos jätkab oma endises säras. Õnneks tuli
Helle- Reet meile tagasi ja abistab meid oma tarkuse ja
kogemustega.

Kahjuks kimbutab endiselt meie maja kaadripuudus.
Täitmata on veel mõned õpetaja ja õpetaja abi kohad ja
et väikesed vesiroosid saaksid ujuda, ootame oma
kollektiivi
kiiremas
korras
rõõmsameelset
ujumistreenerit.

KOOLITUSED
23. aug. – Maire käis koolitusel „Puu- ja köögiviljad laste
toidus”
14. sept. Helje koolitus „Majandusala juhataja
põhiülesanded lasteasutuses!
24. sept. Jaanika koolitusel „Turvalisus lasteaias”
MUJALT EESTIST
Ilmus Enno Tammeri poolt koostatud hingeline, soe ja
erilise väärtusega raamat- „Ilon Wiklandi maailm”, mis
sisaldab mõnusaid kirjutisi ning paremaid fotosid Ilon
Wiklandi loomingust.
29.-30. sept. toimus mess „Laps ja pere”
Algas sotsiaalkampaania „Sina ja mina- kasvame koos”,
mis on pühendatud teismeliste probleemidele. Probleem
on tõsine, sest iga kolmas 13-15.aastane teismeline põeb
depressiooni
ja
iga
neljas!
On
mõlgutanud
enesetapumõtteid.
Keskmiselt
neli
tundi
päevas
veedetakse teleri või arvutiga. Püüame iga teismelises
näha iseennast, kuulame oma last! Oleme lapse jaoks
olemas!
PRAKTIKANDID
17.
septembrist
abistavad
muusikaõpetaja
IIivit
praktikandid Kerstin ja Andres Tallinna Ülikoolist.
25.-28. olid meie majas Ped. Seminari I kursuse tudengid.
Tagasisides olid nad väga tänulikud meie õpetajatele ja
kõigile teistele töötajatele rõõmsameelsuse, naeratuste ja
sõbralikkuse eest. Täname kõiki!

TEATER! TEATER!
19. sept. käisid Naksitralli ja Rohutirtsu rühma lapsed
Nukuteatris vaatamas etendust „Bullerby lapsed”
28. sept. külastas meie lasteaeda teater Nipitiri etendusega
„Vallatu sinisaba”
Õpetajate huvitavaid ja tähtsaid tegemisi
28. aug. käis meie juhataja kt. Jaanika KUMUS Tallinna
Haridusasutuste juhtide õppeaasta avakonverentsil.
13. sept. kohtus Janne Alfredi pubis Mustamäe juhatajate
asetäitjatega.
20. sept. toimus Mustamäe
sügise
raames
lasteaiaõpetajate
bowlinguturniir. Meie tiimis
olid Rahel, Evelyn, Jaanika
ja Janne. Kaasaelajateks
Ülle, Monika ja Ulvi.
22. sept. esinesid Janne ja Iivi Männi pargis Mustamäe
lasteaedade õpetajate kapelli koosseisus Mustamäe
sünnipäeva suurel peol.
27. sept. käis Katrin Nukuteatri infopäeval

KOOSOLEKUD
29. aug. infotund.
5. sept. infotund õpetajate abidele
12. sept.- Ped. Nõupidamine, kus arutati õppeaasta
tegevuskava kuhu oli esitatud palju uusi ja huvitavaid ideid
26. sept. infotund õpetajatele.
Septembri lõpus algasid lastevanemate koosolekud
rühmades.

NATUKE NALJA
Õpetaja küsib lastelt: „Lapsed, miks te nii
Mornide nägudega olete?”
Lapsed: „Me mängime täiskasvanuid!”

•
•
•
•

KIIDAN
Margat, Helmit, Ludmillat abi eest
rühmade remondijärgsel koristamisel
Iivit rühmade remondijärgsel
koristamisel- saavutas koristusala juhi
aunimetuse!
Kõiki õpetajaid ja teisi lasteaia
töötajaid abivalmiduse, sõbralikkuse ja
toetuse eest.
Lapsevanemaid mõistva suhtumise
eest

RÕÕMSAT KOOSTÖÖD!

Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

