
 

Kalli Hein on haridusvaldkonda panustanud üle
37 aasta. Matemaatikuna on ta alati täpne,
põhjalik ja asjatundlik. Samal ajal panustab ta
alati headesse suhetesse, on õpilaskeskne ning
annab edasi inimeseks olemise tarkust.
Ave Kallas on haridusvaldkonda panustanud nii
ajaloo õpetajana kui õppejuhina 37 aastat. Ave
südameasjaks on iga õpilase silmaringi
laiendamine läbi kultuuriteaduste lõimingu ja
akadeemiliste väärtuste esiletõstmine.
Gled-Airiin Saarsoo - kunstiajaloo õpetaja ja
hariduslogistik - on haridusvaldkonnas
südamega tegutsenud üle 27 aasta. Tema
värskeid ja loovaid ideid saadavad alati julged,
kuid praktilised lahendused, mis on
haridusvaldkonnas edasisaatvaks jõuks.
Liis Raudvere on uuendusmeelne õpetaja ja
keeltevaldkonna eestvedaja, kes omandas
eelmisel aastal õpetaja kutse.

Harku vald tunnustab õpetajaid

Harku vald tunnustab meie õpetajaid:

07.10.2022

Orienteerumisrada Murastes

Kehalise kasvatuse õpetajad Marika Turb ja Dustin
Song panid G2 ja G2 õpilastele Murastesse üles
orienteerumisraja. Õpilased saavad seal kahe nädala
jooksul sportimas käia.

Koolimajas viibimine

Koolimaja on mõeldud koolipere liikmetele ja
registreerunud külalistele. See on oluline, et tagada
koolis turvalisus.

Lapsevanemad on meie kooli alati teretulnud, kuid
kohtumine tuleb eelnevalt kokku leppida.

Õpilased kohtuvad meie koolis mitteõppivate
sõpradega väljaspool kooli.

30.09 külastas meie kooli valikaine "Sissejuhatus
praktilisse õigusesse" raames Põhja
Ringkonnaprokuratuuri narko-, organiseeritud ja
raskete kuritegude osakonna
ringkonnaprokurör Eneli Laurits. Esimesel
külaskäigul rääkis prokurör meie kooli noortele
põhiõigustest ja põhiseadusest. 
04.10 toimus G2 õpilastele koolitus "Kiirtee
usaldusväärse uurimistööni". Koolituse viisid läbi
Rahvusraamatukogu spetsialistid. 

Külalisesinejad koolis

Kooli kodulehel sündmuste plaan, nädalamenüü

Kooli kodulehel on nüüd leitav selle õppeaasta
sündmuste plaan. 

Ka nädalamenüü on nüüd kooli kodulehel olemas.

Stiilinädal 17.10-20.10

Taas on tulemas meie kooli stiilinädal ehk
#tbgtrending2022. Igal päeval oma stiil:
esmaspäev - kaksikud
teisipäev - tõeline eestlane
kolmapäev - soovahetus
neljapäev - kuulsused

Sõrmused G2 ja G3 õpilastele - tellimistähtaeg 14.10

G2 ja G3 õpilased, kes soovivad endale tellida
Tabasalu Gümnaasiumi sõrmust, saavad seda teha
kooli administraatori juures kuni 14.oktoobrini.

Mõõda sõrm ja mõtle, mida soovid sõrmusesse
graveerida. Sõrmuse hind on 38 eurot, koos
graveeringuga 41.50.

Sõrmuste pidulik tseremoonia toimub ekvaatoriballil  
26.jaanuaril 2023.

Aasta õpetaja

Õpilased valisid Tabasalu Gümnaasiumi aasta
õpetajaks füüsikaõpetaja Raimond Pääru. Soovime
õnne!

Aitäh G3 õpilastele südamliku ja meeldejääva
õpetajate päeva korraldamise eest! 

Liitu Lahe Koolipäev 2022 jäädvustustiimiga

Eesti suurim noortekonverents Lahe Koolipäev 2022
toimub sel aastal 10. november Alexela
kontserdimajas. Loe lähemalt ja liitu
jäädvustustiimiga siin. 

https://tbg.edu.ee/wp-content/uploads/2022/09/Sundmuste-plaan-2022-2023-kodulehele.pdf
https://tabasalu-my.sharepoint.com/personal/grete-stina_haaristo_tbg_edu_ee/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgrete%2Dstina%5Fhaaristo%5Ftbg%5Fedu%5Fee%2FDocuments%2FJagamiseks%2FKooli%20n%C3%A4dalamen%C3%BC%C3%BCd&ga=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6qe5dhWYJMKWDU35-nDrcWXVyc7Y1mF5icXE1UiLrzKpTKA/viewform

