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TUNNUSTUST JA TÄHELEPANU PÄLVIVAD  

 Õpilased Käroli Eller (8b) ja Sissel-Cristella Ulp (8b), kes korraldasid 

loovtöö raames meeleoluka ja hariva halloweeni pea II kooliastmele. 

Õpilased tegid seda loovtöö raamas ja neid juhendas õpetaja Jane 

Pääsukene. Korrapidamisega aitasid õpetaja Astrid Salumets ja Merili 

Raudmäe. 

 Õpilased Liina Riin Jõgi (7c), Noora Nukka (7a) ja Ricard Vardja (7a), 

kes valmistasid ette ja viisid läbi informeeriva halloween’i teemalise 

raadiosaate. Saates oli juttu halloweeni, mardipäeva ja kadripäeva 

sarnasustest ja erinevustest. Õpilasi juhendas huvijuht Egle Saarepere. 
 Õpilased Mia Faster (7a), Minna Lepik (7a), Pille Pihlik (7a), Vanesa 

Neltsas (7c), Katariina Rääbis (7a), Ricard Vardja (7a), Kristjan Rüüson 

(7b), kes aitasid ette valmistada ja läbi viia halloween’i stiilipäeva. Õpilasi 

juhendas huvijuht Egle Saarepere.  

ÕPILASELE, ÕPETAJALE JA LAPSEVANEMALE 

 Teisipäeval, 6. novembril toimuvad 2. ja 3. vahetunni ajal õpilasesinduse 

kiirkoosolkud. 

 Kolmapäeval, 7. novembril osalevad 4., 7., 8., 9. klassi õpilased Tartu 

tähetorni õppeprogrammides. Lisainfo stuudiumis. 

 Kolmapäeval, 7. novembril toimub 4.-5. Klassi rahvastepallivõoistlus 

Reiniku kooli Riia tn 25 hoones. 

 Neljapäeval, 8. novembril toimub 1. ja 2. tunni ajal I kooliastme 

teatrietendus „Terves kehas, terve vaim“. 

 Neljapäeval, 8. novembril toimub Postimehe mälumänguturniiri II 

osavõistlus. 1.-2. tund II korruse istumisnurk või pärast 3. tundi A-225 või 

6.-7. tund A-224. Küsimused moodustatakse möödunud kuu jooksul 

ajalehes Postimees ilmunu põhjal. Osalema oodatakse 4.-9. klassi 4-

liikmelisi võistkondi ja kindlasti ka õpetajate võistkonda! 

 Neljapäeval, 8. novembril toimub koolis igaaastane isadepäeva üritus. 

Üritus toimub koolimajas kell 18.00-20.00. Lisainfo ja registreerimine 

stuudiumis. 



KLASSISISESED ÜRITUSED JA ÕPPEKÄIGUD  

 Teisipäeval, 6. novembril osaleb Veeriku kooli poistekoor Tartu laulupeo 

eelproovis. 

 Teisipäeval, 6. novembril saavad 9.b klassi õpilased osa etiketikoolitusest. 

Koolitus toimub Eesti Rahva Muuseumis. 

 Teisipäeval, 6. novembril külastavad 7.a klassi õpilased Tartu Ülikooli 

digiklassi. Õpilased saavad end proovile panna ülesandes, mis sisaldab 

klassi tehnika kasutamist ja samas annab väikese sissevaate ka 

õigusteaduse valdkonda.  

 Teisipäeval, 6. novembril saavad 9.a klassi õpilased osa etiketikoolitusest. 

Koolitus toimub Eesti Rahva Muuseumis. 

 Neljapäeval, 8. novembril osalevad 1.a, 2.b ja 2.d klassi õpilased Teatri 

Kodu etendusel „Illusioon“ 

 Reedel, 9. novembril toimub 5.c klassi klassiõhtu.  


