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NOVEMBER
Krista Aavik
SUVI PUHKUSE VÕTTIS,
LÄKS REISIMA KÜPROSE SAARELE
SÜGIS KÜLMA UDULOORI
TÕMBAS MAARJAMAA MAADELE
OOTAMA JÄI TALVE,
ET SEE RUTEM TULEKS,
LÕUNAMAALE SAATIS
HANED, LUIGED, KURED.
NÜÜD ON ÕHTUD PIMEDAD
JA PORISED ON TEED.
INIMLAPSEL HALL ON TUJU,
NOHUST SILMAD VEEL.
ISADEPÄEV
Novembrikuu tähtsaimaks sündmuseks oli Isadepäev.
Lapsed valmistasid oma issidele toredaid kingitusi ja
kaarte.
Üheskoos söödi hommikuputru, mängiti, lauldi, tantsiti,
meisterdati. Samuti võeti mõõtu võistlusmängudes ja
puzzlede kokkupanekus.
Naerulindudele lastele ja
issidele
tulid külla
Mardisandid
Naksitrallide
rühmast, Rohutirtsude issid
üllatasid ise oma lapsi
Mardisantide kostüümides.
Naksitrallid näitasid oma
isadele etendust „Jussikese
7 sõpra.”
Tähelepanuta ei jäänud küll ükski isa!
ÕNNITLEME!
7. nov. - HELJE
11. nov. - HELLE-REET
29. nov. - VELLO
ÕNNITLEME ANNET KELLEL SÜNDIS
19. NOV. PISITÜTAR MARI-ANN
30. NOVEMBRIL SAI JAANIKA AMETLIKULT MEIE LASTEAIA
JUHATAJAKS.
ÕNNITLEME TEDA SELLE PUHUL!

LASTE TOREDAID JA VAHVAID TEGEMISI
2. nov. tähistasime hingedepäeva. Kõikides rühmades
süüdati kadunud hingede mälestuseks küünlad.
6.-13 nov. – isade ja vanaisade nädal.
6. ja 7. nov. olid võistlemas Krõllide, Naksitrallide,
Rohutirtsude ja Naerulindude poisid. Toimus
traditsiooniline RAMMUMEHE valimine, kus jõudu ja
oskusi mõõdeti mitmel erineval alal. Võitjateks
osutusid:
ROBERT Naksitrallidest
MARTIN T.
Rohutirtsudest
RIHO Naerulindudest
DANIEL Krõllidest.
Tublid olid ka
tantsutüdrukudkohtunikud kes aitasid
poistel tuju üleval hoida.
Kõiki osavõtjaid
autasustati omavalmistatud diplomitega ja jõujoogiga.
Oli väga pingeline ja emotsionaalne jõukatsumine!
9. nov. külastasid rühmi Mardisandid Naerulindudest
ja Krõllidest. Lauldi, tantsiti, kontrolliti laste teadmisi ja
tubade puhtust.
23.
nov.
käisid
Naksitrallid väljasõidul
Kernu lähedal Haibas
külas Riisika Lasteaia
lastel.
Naksitrallid
esitasid oma näidendi
„Jussikese 7 sõpra” ja
Riisika lasteaia lapsed
laulsid meile. Lastel oli
põnev näha kuidas elavad teiste lasteaedade lapsed ja
millega nemad mängivad.
26. nov. riietus kogu Vesiroosi pere Kadripäeva
tähistamiseks ja pimeduse trotsimiseks ennast
valgetesse riietesse. Üheskoos pidasime maha vahva
Disko! Ka kõige pisemad lõid vapralt kaasa.
Joonistusvõistlusel „Aastaajad meie Euroopa kodus”
tublid osalejad Grete- Liis Veiert ja Tobias Erik Liiva
Naksitrallidest on kutsutud Euroopa parlamendi Eesti
Infobüroo majja vastuvõtule.

• Mahl käivitab ainevahetuse ning sobib ideaalselt hommikujoogiks
just neile, kes ei armasta hommikul süüa;
• Klaasike täismahla annab organismile kasulikku energiat, mis on
tulvil vitamiine, kiudaineid ja mineraale.
• Klaas mahla asendab ühe puuvilja ning on samaväärne ka oma
kalorsuselt;
• Mahl on tänu C ja E vitamiinile tõhus antioksüdant ning vabade
radikaalide vastu võitleja!
• Mahl peletab oksüdatiivset stressi, kaitstes seeläbi nahka, aju ja
liigeseid, ennetab südamehaigusi ja vähki;
• Mahl väljutab kehast mürke;
• Mahl sobib ka salenejale tänu seal sisalduvale loomulikule suhkrule.

LAPSESUU
Vesteldes lastega
teemal- kes on minu
isa (mis ametit ta peab), vastab
5 aastane Erik Naerulindudest
Hetkegi mõtlemata:„Minu isa onBOSS!”
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MEILT JA MUJALT
14. nov. tähistati Astrid Lindgreni 100. sünnipäeva. Tema
raamatud on toonud päikesepaistet mitme põlvkonna laste
ellu.
Brüsselis korraldasid 31 Nato liikmesriikide ametnike
abikaasad toreda jõululaada. Eestit esindavatest
kaupadest olid kõige nõutavamad vürtsikilu ja Vana
Tallinn. Üks osa saadavast tulust läheb alati
heategevuseks.
Sel
aastal
toetatakse
Taheva
lastesanatooriumi.
Sel aastal omistati kõige laste- ja noortesõbralikuma linna
tiitel Haapsalule ja Kuressaarele.
22. nov. toimus Rahvusraamatukogus 7. keelekümblus
konverents. Projektis osaleb hetkel 32 kooli ja 22
lasteaeda.
Müügile jõudis viimane Harry Potteri köide
Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi.
Jätkus lasteaia Arengukava koostamine. Lõplikult valmis
see 30. novembriks.
2. nov.2007.a käis Jaanika Sotsiaalminister Maret
Maripuu kutsel lõunal Tallinna Lepistiku LasteaedAlgkoolis. Kohtumise eesmärgiks oli tutvustada valmivat
tervisekaitsenõuet toitlustamisest koolides ja koolieelsetes
asutustes.
5. nov. viibis Jaanika Rahvusraamatukogus Euroopa Liidu
struktuuritoetuste infopäeval.
21.nov. toimus Tallinna Lasteaed Vesiroos juhataja
konkurss. 30.nov.2007 alustas tööd juhatajana Jaanika
Raudsepp
Comenius projekti „Miljon Naeratust!” projektikoosolekul
16.-20.nov Belfastis Our Lady Queen of Peace koolis
osalesid: Jaanika Raudsepp, Evelyn Alus, Erika Naudi.
Koos olid partnerkoolide esindajad Ascoli Picenost,
Kadrinast, Belfastist ja Tallinnast

KOOLITUSED
1. nov. - Liina koolitusel „Logopeedi töökorraldus
lasteaias”
13.- 15. nov. käisid Iivi ja Janne Pärnus Peep Vainu
koolitusel Saavutama õppimine- tee oma mõte
teoks.
Koolituse eesmärgiks oli : Ilus ja tasakaalus elu minu
ümber ja minu sees. Tähtsaimaks koolitusel saadud
mõtteks oli: Sa oled väärtuslik siis kui sa
saavutad ja sa oled väärtuslik ka siis kui sa ei
saavuta!
20. nov. viibis Aili konverentsil Hea praktika näited
terviseedenduses. See toimus Arigato Spordiklubis.
KOOSOLEKUD
7. nov. infotund õpetajate abidele
14. nov. üldkoosolek
21. nov. Hoolekogu koosolek
28. nov. pedagoogiline nõupidamine.
PRAKTIKANDID
12. nov. -7. dets. viibivad meie majas 9 Ped. Seminari
sotsiaaltöö eriala tudengit. Me oleme nende üle väga
õnnelikud!
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Enne suurt jõulusaginat lõõgastus Vesiroosi pere 29. nov.
Oxforelli Puhkekeskuses. Söödi kala, käidi saunas, tantsiti,
räägiti ka tööjuttu. Kõigi poolt suur tänu Jaanikale ja
Jannele toreda ürituse organiseerimise eest.
LASTEAIALE
1.nov.-st on meil ATS süsteemi hooldusleping firmaga
ALARM EST ja 13. nov toimus koolitus tuletõrjesüsteemi
toimimisest.
Lasteaed sai endale tänu lapsevanem Priit Pallumile
Välisministeeriumist 12 arvutit.
Mitu nädalat liikusid meie majas ringi toredad noored
mehed OÜ Netroost , kes paigaldasid meile
internetivõrku.
SA Lasteaed Vesiroos sai projektile” Lasteaed Vesiroos
lapsed, õpetajad ja lapsevanemad õue õppima”
Keskkonnainvesteeringute keskuselt toetust 160 000
krooni

TEATER LASTEAIAS!
16. nov. käis meie lapsi lõbustamas teater Troll etendusega
Mereröövli seiklused. Lapsed said väga palju ise kaasa teha ja
seetõttu oli teater väga tore.
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Täname Välisministeeriumit ja Tähetäpside ning
Rohutirtsude rühma lapsevanemat Priit Pallumit,
12 arvuti eest!
Jaanika tänab kogu Vesiroosi peret toetuse ja abi
eest.
Janne tänab Marikat heade nõuannete eest
Kõik kiidavad Annet Rammumehe väga sisuka
korralduse eest
Naksitrallid kiidavad Jannet suure lavastustöö
eest
Naksitrallid
kiidavad
Tähetäpse
headeks
naabriteks olemise eest
Helje tänab kõiki armsaid töökaaslasi imeilusate
lillede, meenete ja meelespidamise eest
Naerulinnud tänavad Mairet maitsva isadepäeva
pudru eest
Naerulinnud tänavad Jannet isadepäeva hommiku
suurepärase korralduse eest
Täname kõiki, kelle abiga I advendiks ja laste
rõõmustamiseks
vahvad
puupakupäkapikud
meisterdati.

PUHKUSEREIS
31. okt.-7. nov. viibis Iivi puhkusereisil Tenerifel.
ILM
Talv näitas esimesi märke kuu alguses. Oli veidi
lund ja miinuskraade. Kiiremad jõudsid isegi
esimese lumememme valmis teha.
Kuu keskmine temperatuur kõikus +3 ja -3 kraadi
vahel, sadas vihma ja lumelörtsi. Päikest oli näha
vaid paaril päeval. Väga pime aeg!
Kanna helkurit- sind oodatakse koju!
Kuu viimase päeva hommikuks oli maa kattunud
paksu lumevaibaga!

Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

