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Waldorfpesamuna-

Rakvere Vanalinna Kool 

 

1. septembril 2011 uksed avanud uus 

waldorfkool Rakveres 

 

1. septembril avas oma uksed uus waldorfkool - 

Rakvere Vanalinna Kool. Eesti noorim 

waldorfkool asub Rakvere kõige vanemal 

tänaval, Pikal tänaval, majas number 18. Kooli 

hoov käib vastu Vallimäe külge ja aknast paistab 

vana linnus.  

Kooli esimesse klassi läksid seitse õpilast. 

Esimeseks klassiõpetajaks on Maili Ott. Plaanis 

on igal aastal avada uus esimene klass ja 

kasvada niimoodi lõpuks põhikooliks. Kooli 

pidajaks on Rakvere Vabakooli Selts. Seltsil on 

plaan avada kooli juurde ka lastehoid. 

www.vanalinnakool.ee 

 

Paul Priks - Rakvere Vabakooli Seltsi juhatuse 

liige 

 

Rakvere Vanalinna Kooli  avamise puhul 

Seitsmeaastane laps läheb kooli. 

Seitsmes päev on pühapäev. 

Vikerkaares on seitse värvi. 

Täna astub eesti waldorfkoolide perre seitsmes 

õnnelaps. Oleme näinud tema vanemaid, kes 

seda sündi hoolikalt ette on valmistanud. Oleme 

näinud esimesi õpetajaid, kes rõõmsalt vajalikke 

teadmisi on kogunud. Oleme teie poolt kogenud 

seda tarkust ja järjekindlust, mida suured teod 

vajavad. Tervitame südamest täna sündivat 

algatust ja loodame, et õnnenumber seitse teie 

tegusid jätkuvalt saadab. Te olete astunud 

tõelise kodanikualgatuse ja vabaduse teele. See 

on raske tee, sest, Artur Alliksaare sõnadega: 

Vabadus tähendab maalide mõtlemist, 

                 laulude loomist 

                 ja viiside viimistluspiinu. 

Vabadus tähendab astumist oma jalgadel, 

                 mõtlemist oma peaga 

                 ja tundmist oma südamega. 

Kuid – uskuge koos meiega: see tee väärib 

käimist! 

Rõõmu ja meelekindlust soovides 

 

Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade 

Ühendus. 

http://www.vanalinnakool.ee/


 

Lapsevanemate koole 

nagu seeni pärast vihma 

 

Rosma Vanemate Kool 

Alustas neljandat hooaega, nagu ka varemalt on 

seljad kokku pannud Rosma kool ja lasteaed 

"Täheke"- kooli poolt Külli Volmeri, lasteaia 

poolt Heli Kudu näol. 

Käesolevat õppeaastat läbivad kaks punast niiti:  

- aastaringi pühad, nende tähistamisest ja 

tähtsusest inimeseks olemisele 

- lapsevanemate panus: kooli ja lasteaia 

vanemad jagavad oma tegemisi, huvisid, 

reisimuljeid jms. 

Esimese poolaasta tunnid: 

21.09, 19.10, 02.11, 30.11 

Rosma Vanemate Kooli meeldiv eripära seisneb 

hilisõhtuses VAHETUNNIS, mis kujutab endast 

õdusat momenti koolitunni ja kodu vahel koos 

tee, piruka ja võileivaga. 

 

 

Viljandi Lastevanemate kool 

18.10.2011 lektor Inge Tael, teemaks „Lapse 

hirmud ja agressiivsus.“ 

22. november lektor Külli Volmer "Emakeel 

lasteaiast põhikooli lõpuni kõnekujunduslikult." 

Kooli aastateema on "märka inimest" 

lastevanemate kooli teemad on sellega seotud. 

 

 

 

 

Tartu Lapsevanemate Kool 

Tartu Lapsevanemate Kooli kunstiline osa 

Maarja Kooli savikojas 

15. oktoobril kell 11 -14.30 toimub selle hooaja 

esimene Tartu Lapsevanemate Kooli loeng 

"Antroposoofilise lastearsti nõuanded" lastearst 

Ülle Pechterilt. Loeng toimub Meie 

Mängurühma ruumides, aadressil Teguri 35A.   

Esimesel poolaastal tuleb jutuks lisaks laste 

tervisele, lapsevanema võimalused 

enesearenguks Juta Lindega (29. oktoober ja 3. 

detsember), aastaringist ja –pühadest Heidi 

Reimanniga (12. november), rütmist kui lapse 

tasakaalustajast Kadi Jürimäe ja Külli Volmeriga 

(19. november) ning tervislikust toitumisest 

Marina Kohoga (13. november ja 4. detsember).  

Tartu Lapsevanemate Kooli on oodatud iga 

lapsevanema ja huviline, kellel on küsimusi 

lapsevanemaks olemise, lapse arengu ja selle 

toetamise kohta.  

Ühe koolipäeva maksumus on vastavalt osavõtja 

rahalistele võimalustele 3 kuni 6 eurot ja 

laupäevaste loengute ajal korraldatud lastehoid 

maksab alates 1 euro ühe pere laste eest. 

Loengute täpsema kava koos lühikirjeldustega 

leiate meie kodulehelt www.waldorfkool.info  

 

http://www.waldorfkool.info/


 

Waldorfkool on ühis-

konna loomulik osa! 

KÜSK on Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja selle 

projekti nimi, mida sihtkapital praegu meie 

huvides toetab on „Waldorfkool on ühiskonna 

loomulik osa“. Oleme sellega kõik nõus ning 

käesoleva ja tuleva aasta jooksul pingutame 

selle nimel, et sarnane arusaam leviks ka 

waldorfringkondadest väljaspool. Te ju mäletate 

maikuist Õpetajate Lehe lisalehte? Seegi valmis 

meie ühiste jõupingutuste tulemusena. NB! – 

meie „jõupingutajail“ on veel eraldi „jõustaja“: 

projektijuht Katri Tammekand, kes kogu 

protsessi oskuslikult juhib, suunab, ohjab ja 

ergutab. Lisaks veel võimatutes 

kalenderplaanides siiski ühise ajaaugu leiab, kui 

kõigi koolide esindajad kokku tulla saavad. 

Septembrikuine ajaauk oli 23. septembril, 

reedel, ning kokkusaamine toimus Maarja Koolis 

Tartus. 

Teemadeks laias laastus olid tagasivaated 

tehtule, Erkki Peetsalu meediakoolituse 

planeerimine ja EVWKLÜ uue kodulehe 

tutvustus Madis Alltroffi esituses.  

Tagasivaates oli juttu lapsevanemate 

elektroonilise käsiraamatu, waldorfkoole 

tutvustava voldiku, infostendide materjalide, 

meediakoolituse ja e-uudistekirja senisest 

käekäigust. Kas märkate, et loetegi praegu e-

uudistekirja esimest üllitist? Seegi on meie 

ühistöö vili. Elektroonilise käsiraamatu 

algversioon on saadetud elektronpostiga kõigile 

koolidele ning ootab tagasisidet  10. oktoobriks.  

Nii pedagoogilised kui majanduskolleegiumid – 

palun leidke aeg asjale otsavaatamiseks ning 

tähelepanekute vahendamiseks! Järjekordse 

meediakoolituse ajaks sai 6. november kl 11-17 

ning kohaks Johannes Kool Rosmal. 

Erkki rääkis teemal meedia ja kommunikatsioon. 

Ühine arusaam oli, et endast rääkides  olgem 

alati avatud, rääkigem ausalt, reageerigem 

kiiresti, öelgem asju välja sirgeselgselt jne. Selle 

tarvis palume koolidel-lasteaedadel välja 

sõeluda need kogemustega kolleegid, kelle sõnal 

oleks ka väljaspool meie siseringi kaalu. Erkki 

pidas oluliseks müütide teemat ning soovitas 

vältida vanu ning õõnsaks muutunud müüte – 

tänapäevasele lapsevanemale ei kõla need 

usutavalt. Kuidas anda endast teateid 

välismaailma nii, et neist ei tekiks uued müüdid? 

Taas saime koduülesande: kolleegide kaasabil 

sõnastada kolm näiliselt lihtsat põhiküsimust: 

kes me oleme?, mida me teeme?, miks me seda 

teeme? Vastuseid ootab Katri vähemalt 

meediakoolituse ajaks. Pead tööle! 

Madise presenteeritud uus koduleht nägi välja 

sõbralik ja informatiivne. Sai tehtud 

ettepanekuid ja neid ka kuulda võetud. Ühtlasi 

julgustas Madis kodulehel proovima ka foorumi 

varianti, milles osalemine mõnede osavõtjate 

arvates liiga ajamahukas tegevus on. Pole kerge 

see kaasaegse infovahetuse tee! 

Pean tunnistama, et minagi pidin siinkohal 

Monika ja Pille põhjalikust protokollist enda 

äranägemise järgi olulisima välja sõeluma, sest 

infolaviini alla mattumist ei soovi me ju kellelegi. 

Sõbralikku asjadega kursisolekut aga küll, see 

vaid tugevdab meie toredat kogukonda. 

Külli Volmer - Johannese Kool Rosmal õpetaja 

 

E-uudiskiri on koostatud Eesti Vabade 
Waldorfkoolide ja –lasteaedade Ühenduse 
projekti  „Waldorfkool on haridussüsteemi 
loomulik osa“  käigus.  
 
Projekti rahastas Kodanikuühiskonna 
Sihtkapital (KÜSK).   
 

 

 



 

SÜNDMUSED 

Aastapäevad 
6. november 2011 – Tallinna Vaba Waldorfkooli 
sünnipäeva tähistamine. 
 
17. märts 2012 – Aruküla Vaba Waldorfkooli  
20-tegevusaasta tähistamine Omakoolipäevaga.  
 
Eesti Vabade Waldorfkoolide ja –lasteaedade 
Ühenduse koosolek  
14. jaanuar 2012 kell 11.00 Rakvere Vanalinna 
Koolis. Kohtuvad koolide, lasteaedade ja 
juhatuste esindajad. 
 
Koolitused ja muud sündmused 
14. - 16. oktoober 2011 toimub Riias Baltimaade 
Kristlaste Osaduse preestrite proseminar. 
Täpsem info Kati Kolgilt. 
 

Aprillis 2012 - Dornachis ülemaailmsed 

waldorfõpetajate päevad. 

 
3. - 6. mai 2012 – Georg Glöckler Tartu Maarja 
Koolis – jätkuseminar “Kõrgema tunnetuse 
saavutamine“ põhjal.  
 
25. mai 2012 – Waldorfkoolide teatrifestival 

Tartu lähedal Reolas. 

 
12. – 19. juuni 2012 – Michael Debus Eestis 
 
Juuli algus 2012 - IAO Riias. 
 
22. - 26. juuli 2012 - Ida-Euroopa päevad Tartu 
Maarja Koolis, kus põhiteemaks on „Biograafia” 
(korraldusrühm J. Rooba, K. Volmer, C. Lakeman 
ootab mõtteid, ideid).  
 
7. – 9. september 2012 - waldorfkoolide ja Eesti 
Antroposoofilise Seltsi ühisüritus Parzifali 
teemal. 
 
Jõululaadad:  
3. detsember 2011 - Advendilaat Erakoolis Läte 
 
10. detsember 2011 – Jõululaat Tartu 
Waldorfgümnaasiumis  
 
11. detsember 2011 – Jõululaat Viljandi Vabas 
Waldorfkoolis 

 
16. detsember 2011 – Jõulukingituste laat 
Arukülas 
 
Waldorfpedagoogilise Seminari loengud 
15. oktoober 2011 - Häälikute eurütmiseerimine 

ja kõnesse viimine. Teraapilisi harjutusi 

lasteaednikele, I osa. Siiri Veensalu ja Katrin Vaik 

(Tuulemaa 12, Tallinna Vabas Waldorfkoolis). 

Kursuse II osa toimub 14.01.2012 Tartus. 

 
22. oktoober 2011 - Biodünaamiline 
põllumajandus. Arvo Purga ja Ülle Pechter 
(Puiestee 126, Tartu Maarja kool) 
 

28. – 29. oktoober 2011 - Võõrkeeleseminar I 

osa. Kadri Kont ja Külli Volmer (Ploomi 1, Tartu 

Waldorfgümnaasium) 

 

05. november 2011 - Eurütmia kui liikumiskunst. 

Katrin Vaik ja Karmen Püü (Tuulemaa 12, 

Tallinna Vabas Waldorfkoolis) 

 

19. november 2011 - Ravipedagoogika ja 

sotsiaalteraapia. Katarina Seeherr (Tuulemaa 12, 

Tallinna Vabas Waldorfkoolis) 

 

26. november 2011 - Religioosse uuenduse 

liikumine: miks ja kuidas? Kati Kolk, lisaks 

maalimine, mida juhendab Jane Tiidelepp 

(Tuulemaa 12, Tallinna Vabas Waldorfkoolis) 

 

10. detsember 2011 - Advent ja jõulud: 

tähendus ja tähistamine lasteaias. Nukk ja 

nukumäng. Heli Kudu ja Laivi Raamat-Boeke 

(Tuulemaa 12, Tallinna Vabas Waldorfkoolis) 

 

17. detsember 2011 - Ühiskonnaelu  

kolmikjaotus: majandus-, kultuuri- ja õiguselu 

kaasaja ja tuleviku eluvajadustes. Jaanus Rooba 

(Puiestee 126, Tartu Maarja kool) 

 
Uue e-uudiskirja jaoks ootame teie 
ettepanekuid teemade, kirjutajate ja 
illustratsioonide osas e-postiaadressile 
katri.tammekand@gmail.com 10.01.2012. 

mailto:katri.tammekand@gmail.com

