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Muuda ennast, muutub maailm,
mitte palju küll, kuid Sinu enda
jagu;
Kui
on
miljon
suutjat,
muutjat,
lahkulööjat, näiteks,
nähtavaks saab kohe
üpris võimas vagu!
Jää iseendaks, jälle muutub miski:
Muutuv
maailm
paigale
jääb
Sinu
jagu….

LASTE VAHVAID TEGEMISI JÕULUKUUL
11. dets. külastasid Naksitrallid Rakvere teatrit, kus
vaatasid etendust „Muumitrolli jõuluuni” ja seiklesid
Nuuskmõmmiku seiklusrajal. Jõuluvanalt saadi kingiks
kommi ja mobiilikott.
Pika bussisõidu ajal jõid lapsed mahla, sõid küpsiseid ja
võileibu. Kell 7 õhtul oldi tagasi lasteaia juures, kus kõik
issid- emmed juba ootasid.
13. dets. toimus Rohutirtsude ja Naksitrallide lastele
koolitus teemal „Turvaline lasteaed”. Koolitajaks oli Jänes
Jass ja onu Lembit. Väga lapsepäraselt ja huvitavalt räägiti
lastele sellest kuidas käituda ohtude korral ja kuidas ennast
kaitsta. Kõik osalejad said tunnistuse, värvimisraamatu ja
salatasku. Suur tänu AS Falck Koolitusele.

Hando Runnel

RÕÕMSAT JÕULUAEGA KÕIGILE!
3. detsembril, I advendi
hommikul ootasid lapsi
lasteaia
uste
juures
imearmsad
puupakupäkapikud. Nad
jäid meie elu jälgima
terveks detsembrikuuks,
kolides
lasteaia
sisetreppidele.
Terve detsember oli täis mõnusat jõulueelset elevust ja
saginat.
Lastel jätkus palju põnevaid tegemisi nii enda lasteaias kui
ka väljaspool seda. Rühmades meisterdati huvitavaid
jõulukaunistusi, kaarte meie armsatele koostööpartneritele,
kingitusi emmedele- issidele.
Suur tänu kõigile !
ÕNNITLEME!
1.dets. - Anne Pedak
8.dets. – Medelein
11.dets. – Sirje
17.dets. – Ülle
18.dets. – Sveta
19.dets. – Anne- Liis
20.dets. – Moonika
24.dets. – Kaie
Õnnitleme kolmandat korda vanaemaks saanud Annet, keda
tabas vana- aasta viimasel päeval tõeline üllatus. Väikesel
tüdrukutirtsul oli ilmaletulekuga nii kiire, et haiglasse ei
jõutudki. Nii sündis laps kodus. Laps ja ema tunnevad
ennast suurepäraselt.
Palju õnne kõigile asjaosalistele!

Jõuluõhtu
tuleb,
süütab
küünlaleegiIgaühe peale mõtleb kuskil keegi….
Jõulupeod toimusid 17.-21. detsembril
Peod
viisid
lapsi
Aafrikasse,
Jõulumaale
päkapikkude toimetamisi
vaatama, metsa jänestele
külla. Pardikeste rühmas
söödi enne Jõuluvana
tulekut õnneputru ning
tehti
kiire
kokkuvõte
poolaasta tegemistest.
Vingerpussi mängis meile
Üks Paks Päkapikk, kes oli ennast laste kingikotti ära
peitnud ja kõik laste kommid ära söönud.
Ühe
kingikotiga
aga
juhtus äpardus : kõik
kingid pudenesid välja. Ei
tahtnudki
enam
kotti
tagasi minna, vaid hoopis
ise kingitusi saada.

Olid väga lõbusad ja eriilmelised peod.
PALJU ÕNNE TALLINNA LASTEAED KIKAS 40. JUUBELI
PUHUL!

Detsembri alguses kuulutas Šveitsi kellafirma Swatch välja
kella või ajateemaliste kaartide meisterdamise konkursi.
Meie lasteaiast osalesid Naksitralli rühma lapsed. AuhinnaSwatch kelle- said endale Laura Treier ja Tarko Juss.

MUJALT EESTIST
Lapimaa Jõuluvana külastas Lastehaiglas olevaid
lapsi ja rõõmustas neid Soomest saadetud
kingitustega
Oli südantsoojendav, et „Eestimaa uhkus 2007”
auhinnasaajate hulgas oli mitmeid tublisid noori. Neist
noorim,
7
aastane
Taimar
korraldas
Elva
Väikelastekodu toetuseks rahakogumiskampaania ja
seda suurel määral laste endi tasku- ehk
kommirahast.
27. detsembril lahkus manalateele ülemaailmselt
tuntud Eesti kirjanik Jaan Kross

♥
♥

♥

TEATER LASTEAIAS
13. dets. külastas lasteaeda Harry Gustavson toreda
nukuetendusega „Jõuluvana kingikott”
KOOLITUSED
12. dets. toimus meie lasteaias koolitus lapsevanematele –
Turvaline lastaed. Projekti viisid läbi MTÜ Eesti naabrivalve
ja AS Falck Koolitus. Lektoriks Lembit Rosina.

♥
♥
♥
♥
♥
♥

Kõiki õpetajaid ilusa jõulukuu eest
Lapsi ja lapsevanemaid toredate kingituste eest
Jõuluvana vahvate pidude eest
Sõprukoostööpartnereid
imearmsate
jõulukaartide eest
Lapsevanem Priit Pallumit 12 uue arvuti eest
Rahel tänab kõiki neid inimesi, kes toetasid
loomade hoiupaika.

LAPSESUU
Miks paljud vanaemad on paksud?
Sest nad on headust täis!

ILM
Jõulukuu ilm oli soe, sombune ja tuuline.
Keskmised õhutemperatuurid jäid +2ja-2 vahele.
Lumi, mida väga ootasime jäi jõuludeks
tulemata, kuid kattis maa õhukese kihiga
uusaastaööl.

Piparkoogi ajalugu tõestab, et suhkrusiirupist, jahust ja suurest
hulgast vürtsidest valmistatud maiuseid on läbi aegade peetud
millekski müstiliseks ja salapäraseks, mis ravib nii haiget kõhtu kui
ka väsinud hinge
Kas teadsite, et...
...paari tuhande aasta eest eKr pärinevad teated Mesopotaamiast,
mil piparkoogitainast valmistatud koogikesi söödi, et säilitada head
tervist?
...Vana-Rooma sõdurid võtsid piparkooke sõjaretkele kaasa, et
kõhuhädad kimbutama ei tuleks?
...Rootsi kuningale Hansule, kes valitses 1497–1501, kirjutas arst
välja piparkoogid, kuna kuningas oli halvas tujus (meie mõistes oli
tal depressioon)? Tol ajal oli levinud arusaam, et piparkookide
söömine teeb inimesed õnnelikuks.

Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi
5. dets.käis Jaanika Sokos Hotell Viru konverentsikeskuses
juhtimiskonverentsil „Atraktiivne juhtimine”
7. dets. käisid Helle-Reet ja Jaanika lasteaed Kikase 40.
juubelil
11.dets. kaitses Jaanika Lasteaia arengukava Mustamäe
LOV Halduskogu istungil
11. dets. oli Marika a/ü seminaril. Õpetajaid 20% palgatõus
ei rahulda. Uued läbirääkimised tulevad jaanuaris. Tahaks
loota, et need kannavad ka vilja ja õpetajad ei pea hakkama
streiki kavandama.
Jõulukuu on heategevuskuu. Märgake enda kõrval
abivajajat!
16. dets. sai õpetaja Raheli eestvedamisel Tallinna
Loomade Hoiupaik jõulukingiks üle 100 kilo koera- ja
kassitoitu, mänguasju, tekke ja madratseid. Selles projektis
osalesid ka teised meie lasteaia suurte südametega
töötajad. Kingikott täienes vanade pallide, mänguasjade ja
madratsitega. Varjupaigas oldi äärmiselt tänulikud. Koeri
rõõmustati ka pika jalutuskäiguga, kasse kõrva tagant
sügamise ja pikkade paidega.
18. dets- käis Jaanika lasteaia arengukava kaitsmisel
Tallinna Haridusametis
27. dets. käisime külas
vastavatud
Nublu
lasteaias Hiiul, mille
juhiks on meie endine
juhataja
Pille
Siimpoeg.
Nublu
eralastehoid on avatud
alates
detsembrist
aadressil Lehola 19 ja
sinna oodatakse lapsi
vanuses 1,5-3 aastat.
Väga kodune ja armas koht laste jaoks.
28. dets. toimus lasteaias traditsiooniline jõululõunasöök.
Väga maitsva lõunasöögi ajal ütles juhataja Jaanika oma
uusaastasoovid, Helle- Reet luges ilusa luuletuse ja Janne
tegi töötajate ankeetide põhjal lühikokkuvõtte lõppenud
aastast.
Aasta tähtsündmuseks peeti uue ja tubli juhataja tulekut.
See tekitas kõige rohkem emotsioone ja ootusärevust
Kõige
huvitavam
koolitus
2007.
aastal
oli
Lõõgastuskoolitus Oxforelli puhkekeskuses.
Rekordarv osavõtjaid, tekkis ühise pere tunne
Kõige raskemaks 2007. aastal peeti juhtkonna vahetust
Teadmatus tuleviku ees
Mida ootame aastalt 2008?
Et iga rõõmsa päeva järel tuleks jälle rõõmus päev
Et Vesiroosis püsiks ikka üksteisest hooliv, sõbralik ja soe
õhkkond.
Samuti tegime teatavaks ka
Aastainimese 2007.
Selleks valiti kõikide teiste
tublide inimeste seast inimene,
kes on alati vastutulelik,
rõõmsameelne,
abivalmis,
lahke,
naeratav,
kohusetundlik, töökas, hea
kaaslane ja kolleeg, mõnus
suhtleja, hea diplomaat. Omab
põhimõtet: kui kuidagi ei saa,
siis kuidagi ikka saab, on väga
kena ja lihtsalt tore inimene.
Igal pool kus vaja on ta abiks.
Tubli inimene.
See on: tervishoiutöötaja AILI

Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

