N R 105

D E T S E M B E R 2015.a.

KES NAD SIIS ON?
U. Sikamäe
Kes küll on need salalikud
nähtamatud päkapikud?
Tasa laste tuppa poevad,
unes nende soove loevad.
Pikkust on neil päkajagu,
laiust neli uksepragu.
Kaalu antud selleks juhuks,
et neid kraavi tuul ei puhuks.
Kodukohaks mets või maja,
karta neid ei ole vaja.
Nad on jõuluvana sõbrad,
lemmikloomaks põhjapõdrad.

ÕNNITLEME!
1. dets. ANNE P.
8. dets. MEDELEIN
11. dets. SIRJE
17. dets. ÜLLE
18. dets. SVETA
21. dets. HELENA

ILM
Selle aasta detsember oli erakordselt soe. Püstitati
mitmeid soojarekordeid. Temperatuurid püsisid
pidevalt plussis. Õitsema hakkasid uuesti priimulad ja
ninad pistsid välja ka sibullilled.
Jõuluvanad pidid siiasõiduks kasutama erinevaid
võimalusi, sest saani ja põhjapõtradega vihmaga eriti
sõita ei saanud. Aga tulemata nad õnneks ikkagi ei
jäänud.
Jahedamaks läks kuu viimastel päevadel ja uude
aastasse läksime juba päris käreda pakasega. Lund
küll ei olnud, aga kogu maa oli kaetud kauni
härmatisega.

Jõulukuu oli täis jõulueelset elevust ja saginat ning
päkapikkudel oli piilumisega ja kommide jagamisega palju
tegemist.
LASTE TOREDAID TEGEMISI JÕULUKUUL
7. ja 8.
detsembril mängisid
Naksitralli rühma lapsed II advendi
raames Vesiroosi perele näidendi
„Päkapikk kes kaotas mütsi”

9. detsembril käisid Naksitrallid ja Mõmmid
Kultuurikatlas vaatamas etendust „Vaata, Madlike, lund
sajab!”
15. detsembril käisid sama etendust vaatamas ka
Lepatriinu rühma lapsed.
Jõulukuul toimusid meie uuenenud
armsad
muinasjutuhommikud. Neid
viisid läbi Evelyn, Helje ja
Jaanika.
Lõpurühmadel
valmisid
muinasjutuhommikute
raames taaskord toredad
muinasjutud, mis ootavad
nüüd lavastamist.

muinasjututoas

Detsembrikuu vältel valmistati rühmades hulgaliselt
jõulukaarte kingituseks Logistikapataljoni sõduritele ja
meie headele koostööpartneritele.
Rohutirtsude, Naerulindude ja Pokude lapsed kutsusid
appi kaarte valmistama ka oma emmed- issid.
JÕULUPEOD LASTEAIAS
Alates 14. detsembrist külastas meie lapse iga päev mitu
korda Jõuluvana, tuues rõõmu nii lastele kui ka suurtele.
14. dets. olid jõulupeod Krõllide ja Rohutirtsude lastel.
15. dets. tuli Jõuluvana Konnakeste ja Naksitrallide
lastele.
17. dets. käis Jõuluvana lasteaias koguni 3 korda.
Kõige esimesena külastas ta Mesimummi lapsi, siis aga
Pardikeste ja Pokude lapsi.
18. dets. olid jõulupeod Tähetäpsidel ja Naerulindudel.
21. ja 22. detsembril tuli Jõuluvana külla Mõmmide ja
Lepatriinude jõulukohvikusse.

ÕPETAJATE TÄHTSAID JA TOREDAID TEGEMISI
1.dets.
Osalesid
Evelyn
ja
Jaanika
konkursi
„Personaliprojekt Haridusasutuses“ Projekti kaitsmisel.
Tulemuseks eripreemia ja 600€.
4. dets. osales Jaanika Tallinna Lasteaed Delfiin 45
juubelil
9. dets. osales Jaanika juhtimiskonverentsil "Kaasahaarav
juhtimine" Viru hotelli Konverentsikeskuses
10.dets osales Jaanika SA Archimedes korraldatud
Erasmus+ infovebinaril
10. dets. Käis meie suurepärane teatritrupp koosseisus
Rahel, Erika, Eda, Kai, Iivi, Janne, Ülle, Helena, Evelyn
ja Jaanika (meiega oli kaasas ka Helje) külas
Logistikapataljoni sõduritel nende uues kodus Ämaris.
Külakostiks viisime neile kõigile laste poolt valmistatud
jõulukaardid ja meie etenduse „Vaeslaps ja talutüdruk”.
Etendus võeti sõdurite poolt väga hästi vast.
Peale etendust korraldas Logistikapataljoni kaplan Mihkel
Madalvee
meile
väikese
ringsõidu
sõjaväeosa
territooriumil.
Kaheksa toiduainet, mida ei tohi mitte mingil juhul
uuesti üles soojendada!

11.dets võttis Jaanika osa Tallinna Haridusameti
arengukavakomisjoni tööst
14.dets. Osales Jaanika hr M. Kõlvarti ja Tallinna
Haridusameti
pidulikul
Jõuluvastuvõtul
Vene
Draamateatris.
16. dets. viis teatritrupp oma etendusega jõulurõõmu ka
Liivaslossi lasteaia vahvale personalile.
18.dets. Osales Jaanika Tallinna Liivaku Lasteaia 45
juubelil
KOOLITUSED
15. dets. Käis Evelyn koolitusel „Lasteaia õppealajuhataja
ülesanded
oma
valdkonna
juhtimisel
seoses
muudatustega õigusaktides”.
KOOSOLEKUD
30. dets. toimus laiendatud Ped. Nõupidamine. Kutsutud
oli kogu personal ja koos nautisime Jaanika poolt
ettevalmistatud pildikava, mis kajastas 2015 aasta
tegemisi ja toredamaid sündmusi. Jõime sooja glögi ja
maiustasime maitsva kringliga. Direktor Jaanika valmistas
kõigile töötajatele maitsva kingituse „Vesiroosi Power
Jam”. Oli tõesti
maitsev.
Saali
kuuse alla tekkisid
kingitused ka meie
juhtkonnale.

Tuleb välja, et nii mõnigi toiduaine, mida me oleme
harjunud mitmeid kordi üles soojendama, võib
mitmeid kordi kuumutades hoopis tervisele ohtlikuks
muutuda
Näiteks ei tohiks mitmeid kordi kuumutada:
1. seller, spinat, peet - väidetavalt võivad need
mitmekordsel kuumutamisel muutuda mürgiseks.
2. seened
3. kartulid - kui jätta kartulid enne külmkappi panemist
tuppa jahtuma, siis hakkab neil kasvama bakter, mis
põhjustab botulismi ehk lihashalvatust põhjustavat haigust.
Uuesti kuumutamine seda bakterit ei tapa. Küll aga aitab
vältida seda see, kui kartulid koheselt külma panna.
4. riis - uuesti kuumutades võib tekkida toidumürgitus või
kõhulahtisus.
5. kana - kui seda uuesti üles soojendada, siis võib see
tekitada seedeprobleeme.
6. muna - uuesti kuumutades muutub mürgiseks ning
tekitab seedeprobleeme.

Jaanika tänab kogu lasteaiaperet ja eriti Jannet
ja Iivit suurepäraste jõuluetenduste eest, mis
tegid palju rõõmu kõikidele peredele. Aitäh
vanematele pidudejärgsete soojade sõnade eest
ja õpetajate meelespidamise eest.
Selle aasta lõpul saatsime lasteaia poolt teele 250
jõulukaarti Logistikapataljoni ajateenijatele. Lisaks
14 kaarti endistele töötajatele ja headele sõpradele
ning videokaardi partneritele. Meie videotervitust
saad vaadata https://www.youtube.com/watch?
v=fyVzITgjp44&feature=youtu.be
Ilusat aasta lõppu ja Head uut aastat kõigile.

Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

