N R 60 D E T S E M B E R
PÜHADE TULEKUL
J. Oro
Käisid ammu mardid hallid,
kadrid läksid oma teed.
Tulemas on pühad kallid,
rõõmsad jõulupühad need.
Talvetaat toob uue ilma,
silub silla üle vee:
üle jõe ja järvesilma
hiilgab hõbedane tee.
Paiskab lemmetava lume
pilvepõuest lendlema,
põllukamar must ja tume
kattub valge vaibaga
Igas majas, igas peres
kõik on pühi ootamas,
lapsed käisid metsaveeres
juba kuuske vaatamas

ÕNNITLEME!
1. dets. ANNE P.
2. dets. ANNALIIS
8. dets. MEDELEIN- 25
11. dets. SIRJE
17. dets. ÜLLE
18. dets. SVETA- 70!
Õnnitleme MAIRET, kellel sündis 1. detsembril tütar
MIRTEL ja REINIKAT, kellel sündis 14. detsembril poeg
SEBASTIAN. Samuti HELJET kes sai 22. detsembril
väikese MÄRTENI vanaemaks.
Õnnitleme koostööpartnereid : Tallinna Liivaku
Lasteaed ja Lasteaed Delfiini said 40 aastaseks!

♥

♥

LAPSESUU
2.4 aastane Markus räägib juba hästi. Ka
mõnd täiskasvanute sõimusõna... Aeg: mõni
päev enne jõule. Kellaaeg: õhtune. Markus
ronib toolile, et vaadata
aknalaual olevat sussi-kas
selles on midagi või mitte.
Ema: "Markus, päkapikud
käivad hommikuti, õhtul on
suss tühi." Markus otsustab
kindluse mõttes sussi siiski
ära kontrollida. Veendudes, et see ongi tühi,
põrutab ta südamest: "Kurat!" Ema naerab
nii, et pisarad silmis. Emme pisaraid nähes
lohutab Markus: "Emme, ära nuta, päkapikk
tuleb homme jälle!"
Vanasti olid päris päkapikud. Nüüd on nad
kõik riigiteenistuses

2010.a.

LASTE TOREDAD TEGEMISED JÕULUKUUL
3. detsembril käisid
Mõmmi rühma lapsed
Lastekirjanduse
Teabekeskuses Kadri
Hinrikuse
raamatu
„Põmmu, Podsu ja
teised
sõbrad”
presentatsioonil.
7., 8. ja 9. dets.
toimusid
Muinasjutuhommikud
vastvalminud
Muinasjututoas. Jutustajateks olid Evelyn, Helle- Reet ja
Jaanika. Lastele tutvustati Eesti Lastekirjanduse
Kuldraamatuid. Evelyn luges
kõige väiksematele jutte
Eesti
Lastejuttude
Kuldraamatust, Helle- Reet
4-6 aastastele
Eesti
muinasjuttude
Kuldraamatust ja Jaanika
kõige vanematele Eesti
muistendite Kuldraamatust.
Lõpurühmade lapsed said
ka ülesande mõelda välja muistend Vesiroosi lasteaia
tekkest. Tagasiside oli väga positiivne- põnev keldrisse
minek ja hubane interjöör jätsid sügava mulje.
13. dets. – jõulukaartide
meisterdamine
koos
sõpradega. Eriti tore oli
nendel kes ise pidid külla
minema.
Mesimummi rühma lapsed
valmistasid kaarte koos
oma
kõige
suuremate
sõpradega- emmedega.
14.- 22. dets. Jõulupeod lasteaias.
Nagu igal aastal olid jõulupeod väga armsad ja
eriilmelised.
Näha võis nii jäneseid, suuremaid ja väiksemaid

Päkapikke, Metsloomi, Lumememmesid ja muid toredaid
tegelasi.
Ka sel aastal said oma
kommipaki Jõuluvanalt töötajate
kuni 18 aastased lapsed.
Kahjuks oli haigus väga paljusid
maha murdnud ja kingisaajate
hulk väike. Aga tore oli ikkagi!

Külalised
22. dets. külastas meie lasteaeda välisminister Urmas Paet
TEATER LASTEAIAS
6. dets. tähistasime II adventi Ervin Lillepea ja Raimo Aasa
etendusega „Muinasjutuotsija”
PRAKTIKANDID
Oma praktikat jätkasid Erika, Anne, Esteri ja Tiina juhendamisel
üliõpilased Liisa, Marili, Kadi, Mairi ja Maaria
Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi
9. dets.- Ida- Virumaalt pärit koolitusgrupile näitas oma
muusikategevust Lepatriinude rühmaga Janne
13.dets. käisid Anneli Ja Rahel Eesti Rahvusraamatukogus
Hendrik Relve ja Peeter Lauritsa raamatu “Puude kuulaja”
esitlusel. Põnev raamat, kus puud räägivad oma elulugu.
17. dets- Tallinna Liivaku Lasteaed tähistas oma 40. sünnipäeva,
kuhu olid kutsutud Jaanika ja Anne M.
29. detsembril istus kogu Vesiroosi pere jälle koos pidulikul
aastalõpulõunal, kus meenutati mööduva aasta tähtsamaid
sündmusi ja tehti kokkuvõtteid.
2010 oli kokkuhoiu aasta. Võrreldes eelmise aastaga:
•
Juba WC paberi rulle oleme tarvitanud 411 rulli või lehte
vähem, kui eelmisel aastal. 236 rulli ja 65 pakki
lehtpaberit
•
Svammide osas on kokkuhoid olnud 48 tk so 102 tk,
•
nõudepesulappe oleme pesnud ära ka 48 tk vähem so
152 tk.
•
Vahetasime välja mopid. Sel aastal kulu 43 tk vähem so
12 tk.
•
Pesime ära 50 l nõudepesuvahendit. 22 l vähem,
•
samuti oli ka prügi vähem, kui eelmisel aastal. 30 suurt
kotti ja 61 väikest.
Läbi aegade kõige väiksem on olnud kulu õppevahenditele: 23
476 EEK
Kuna me suutsime oma projektirahadega teha edumaa 2010
aastaks.
2010 aasta oleme sisse söönud:
•
Piima 13260 l so ca 1,5 tonni rohkem, kui eelmisel
aastal
•
4 lehma ja 1 lammas so 2055 kg liha
•
376,62 kg kala
•
4 koti jagu rohkem kartulit kui eelmisel aastal so 2,857
tonni
•
Mune 100 tk rohkem so 4400 tk
•
131 kg rohkem leiba kui eelmisel aastal so 1086 kg
•
Saia oleme söönud vähem 72 kg so 427 kg
•
Toidu portsjoneid on meie köök pidanud tegema 9243
portsu rohkem so 92117
Sel aastal on kombeks rääkida sellest, mis on kõige kõige…..
•
kõige rohkem lapsi lasteaias läbi aegade 237 ja kõige
vähem töötajaid 47.
•
Kõige väiksem eelarve võrreldes viimase 3 aastaga.
•
Personalikulu oli samal tasemel siis, kui meil õpetaja
põhipalk oli 8620 EEK so a 2007.
•
kõige suurem kohalkäik 2010 a Mesimummid rühmas
aasta keskmine (54,45%)
•
kõige väiksem kohalkäik 2010.a Naerulindude rühmas
keskmine kohalkäik (41,15%)
•
Aia rühma keskmine 60,54 ja sõimes 54,88%
•
Kõige haigemad on tehniline personal kokku: 219
päeva/7 peale võrreldes õpetajate poolt puudutud 75 /
4-le
Mis siis on olnud meie selle aasta kõige kõige teod ja tegemised.
Millega
me
oleme
endast
märku
andnud
Tallinna
haridusmaastikul ja meid on märgitud aastaraamatusse
Tunnustused lasteaiale:
•
Kvaliteediauhind partnerluse valdkonnas ja 18000 EEK
•
Parima toitlustusega lasteaed tunnustus
•
Mustamäe lasteaedade teatrifestivali asutajad
•
Ära märgitud : Eestimaa õpib ja tänab 2010 Eestimaa ja
kodanikutunde auhinna kandidaadina
•
Aasta õpetajad, Anne Martin, Erika Naudi, Medelein
Rõivas, Iivi Meeksa

VESIROOS TÄNAB 2010
Eesmärk: tunnustada töötajaid, töögruppe, lapsevanemaid jt
Vesiroosiga seotud isikuid kes on näidanud aasta jooksul
suurepäraseid tulemusi.
Asendaja 2010
MARGA SOKOLOV
Hea haldjas õuealal 2010
NIINA TAMMIK
Tegija 2010
Kurg
Tegu 2010 Raamat „Õpime rõõmuga” ERIKA NAUDI,
RAHEL RIST, ANNELI LIIS, EVELYN ALUS.
Õppija 2010
EDA PÄRT
Abikäsi 2010 Tallinna Lasteaed Vesiroos meeskond
Ühisüritus 2010 PersonalileKitlipidu
Ühisüritus 2010 Lastevanematega- Isadepäev Sütiste metsas
Koolitus 2010
EXITraining
„Õpetaja
enesekehtestamisoskuste arendamine”
Koolitaja 2010
INNO JOONAS
Eriauhinnad:
Lumelabidakuninganna 2010 Jaanika Raudsepp
Labidaklubi 2010 Iivi perega, Janne perega, Niina koeraga,
Anne perega, Anne Martin, Õie Korn, Ülle Stern.
Mees kuldsete kätega 2010
Toivo Korn
Idee 2010 (Teatrifestival, muinasjutuhommikud ja isadepäev)
Jaanika Raudsepp
Muinasjututuba Evelyn Alus, Iivi Meeksa, Jaanika Raudsepp,
Erika Naud, Anneli Liis ,Rahel Rist.
Parim tiim 2010 Maire Ester, Lidia Bobjorskaja
Ilutegija 2010
Marika Männik
Koidula 2010
Erika Naudi
Heategija 2010 Kaidi Tabri Katrin Vanaküla Tea Vallimäe







Meie maja autojuhid tänavad lumekoristusbrigaadi
hoolsa töö eest
A/ü liikmed tänavad Marikat kingituse eest
Juhtkond tänab Vesiroosi töötajaid üleelatud raske
aasta eest
Mesimummi õpetajad tänavad oma lapsevanemaid abi
eest jõulukuu meeleolukaks muutmisel.
Välisminister urmas Paet tänab kõiki jõulukaartide
valmistajaid.

ILM
LUMI, LUMI, LUMI!
Novembris mahasadanud paks lumevaip sai pea iga päev
lisa. Nii ohtra lumega detsembrit pole teada lähemast ega
kaugemast minevikust, kinnitab ilmajaam. Meid külastasid
kaunite nimedega tormid: Monika ja Scarlett. Kõige paksem
lumekate oli Kuusikul- 66cm.
Lumega maadlemist oli
kuhjaga nii majahoidjatel kui ka kõigil meil. Tuisud muutsid
tee läbimatuks ja inimesed ei pääsenud enam kodust välja.
Teede äärde lükatud hiiglaslikud lumevallid varjasid
nähtavust, liikluses tekkis täielik kaos.
Eriti hull olukord valitses Ida- Virumaal kus pea 600 inimest
jäid Padaorgu oma autodesse lumevangi. Nad pidid seal
päästmist ootama terve ööpäeva. Abi saadi kõigepealt
kohalikult vallavalitsuselt, kes andis inimestele peavarju,
sooja süüa ja juua.
Loodusjõudude vastu ei saa, aga oli ka paljude riigiametnike
poolt tegemata tööd ja hoolimatust.
Keskmised temperatuurid olid -10ne kraadi ümber.
MEILT JA MUJALT
Paljude eestlaste talvine lemmiksuvituskoht Sharmel Sheik
Egiptuses muutus küsitavaks kui nn. tapjahai seal detsembri
algul mitmeid inimesi tappis ja vigastas. Aga loodame, et seal
turistide kaitseks ikka midagi kiiresti ette võetakse.
Kahjuks pidime hüvasti
jätma oma ilusa ja nii
armsaks
saanud
Eesti
krooniga!

Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

