
Hea Tallinna Saksa Gümnaasiumis õppiva lapse vanem!   

Klaveripäev kooli aulas, 19. oktoobril. Uue aulaklaveri vahetunni kontserdid

Sellest kooliaastast on juba ligi pool käidud. Meie suureks rõõmuks on saanud 
lapsed kenasti koolis käija, nautida ilusat koolimaja ning suhelda koolikaaslastega. 
Vaatamata möödunud pandeemia aastatele on sihtasutus  endiselt olemas ja teeb 
kooli, ning seal õppivate noortega, jätkuvalt head koostööd

Suur tänu kõikidele lastevanematele, kes on sihtasutusele annetanud. Tänu teie 
rahalisele toetusele saime toetada kooli väärika aga amortiseerunud „Estonia“ 
klaveri renoveerimist 4500 euroga. 
Eelnevalt oleme soetanud klassikomplekti jagu tahvelarvuteid ning videokaamera 
koos tarvikutega, mille ostule andis väikese rahalise tõuke 36. lend. Samuti 
toetasime varbseinte alla mõeldud mattide ning nutikate lillepottide ostu. 

Selleks õppeaastaks on meil veel plaane, mida püüame koostöös kooliga 
realiseerida. Esimene nendest oli kooli avalikesse ruumidesse infomonitoride 
hankimine. Kuna Tallinna Saksa Gümnaasium toetab taaskasutust, jätkusuutlikkust 
ja ringmajandust, siis õnnestus leida kasutatud seadmed, millele saab anda uue elu. 
Infoekraanide kaudu saab kool jagada infot õpilaste ning kooli külastajatega. 



Väliõppe klassi loomine katuseterrassile eesmärgiga paigaldada päikese ja vihma 
kaitseks nö. päikesepurjed ning katta katuseterrass osaliselt taaskasutatud 
kunstmurukattega. Hetkel on katusel taimekastid ning õpilased toimetavad nendega 
usinalt, kuid katust saaks veel paremini ära kasutada, luues sinna väliõppeklassid 
tundide läbiviimiseks ning vahetundide ajal pausi pidamiseks. 

Eelpool loetlesime vaid mõningaid toetusi ja tegevusi, millega sihtasutus on saanud 
kooliperele abiks olla. Soov meie endi lastele tulevikus parimaid õpivõimalus luua, ei 
ole kusagile kadunud. Sihtasutus jätkab koostööd kooliga ning õpilasesindusega. 

Hea lapsevanem, nüüd on sinu võimalus panna õlg alla koolielu parendamiseks, 
toetades sihtasutust vastavalt oma võimalustele. Koos on kergem!

Kui teil on põnevaid ideid ning soov sihtasutuse tegemistes kaasa lüüa, siis andke 
julgelt teada!
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