
Meie õpetaja Kadri Kõrre. 

 

Kadri Kõrre on pärit heade mõtete linnast Tartust. Kui alljärgnevat lugeda, siis oma 

teadmiste ja oskuste poolest võiks ta Jana koolis õpetada pea pooli kursuseid nii muusika 

kui ka keelte osakonnas. 

Ta on lõpetanud Tartu 10. keskkooli humanitaarklassi, mis  varem oli vene keele eriklass. 

Lisaks inglise keelele õppis ta keskkoolis saksa keelt, süvendatult vene keelt ja valikainena 

soome keelt. Aga põhikoolis käis ta hoopis muusikakallakuga klassis, kus algklassides oli 

neli muusikatundi nädalas. Klassikaaslastega koos õpiti plokkflööti mängima ja lisaks käis 

Kadri veel akordionitundides, mida kool lisaks pakkus. Musikaalse tüdrukuna laulis ta 

loomulikult ka kooli koorides. Kadri: „Meie koolis oli nii muusika kui sport au sees ja igal 

aastal toimusid legendaarsed võimlemispeod Vanemuise laval ning muusikapeod 

Vanemuises või ülikooli peahoone aulas. Kuna suurem osa õpilasi meie klassis oli koos 

esimesest klassist alates, on meil palju toredaid ühiseid mälestusi, mida kooli 

kokkutulekutel hea meenutada.“ 

Edasi viis tee humanitaari Tartu Ülikooli inglise filoloogiat õppima. Teisel kursusel alustas 

ta kooli kõrvalt tööd Folkuniversitetetis. Erakool, mis on eeskuju võtnud Rootsi 

samanimeliselt haridusorganisatsioonilt. Aasta oli siis 1994. Kool oli noor ja Tartus 

tegutsenud alles aasta. „Mäletan, et erakoolis oldi veel oma ruumide otsinguil ja näiteks 

ühte gruppi õpetasin algaastatel klassis, mis asus Tähetornis Toomemäel. Seal olid seinad 

maast laeni nahkköites raamatuid täis ning nurgas seisid suured pikksilmad. Täiskasvanute 

õpetamine on mulle tollest ajast südamelähedane,“ meenutab Kadri, „Folkuniversiteteti 

juured on Rootsis ja seetõttu on seal alati tavapärastele keeltele lisaks ka skandinaavia keeli 

õpetatud. Ise õppisin seal hispaania keelt.“  Kadri õpetas erakoolis inglise keelt kuus aastat. 

 

 

Õpetaja Kadri Kõrre. 

 



 

Islandile sattus pere siis, kui abikaasa Olavi Kõrre sinna muusikaõpetajaks läks. Lisaks 

pidas pereisa seal organistametit ja juhendas kirikukoori. Kuna lapsed olid väikesed, oli 

Kadri lastega kodune. „Elasime kaks aastat Loode-Islandil pisikeses Thingeyri külas, kus 

oli 300 elanikku. Vahva oli jälgida, kuidas lapsed omandavad lasteaias sõpradega suheldes 

võõra keele. Islandist rääkides ei saa loomulikult üle ega ümber selle vägevast loodusest – 

mäed, liustikud, vulkaanid, kosed, fjordid, lambad, hobused, lõputu tuul ja sammaldunud 

laavaväljad,“ jutustab Kadri saareelust. Kahe aasta möödudes koliti taas tagasi Eestisse, 

abikaasa kodulinna Pärnusse. 

 

 

Perega Islandil 

 

Kuna töökogemus Folkuniversitetetis oli positiivne, hakkas Kadri otsimas, kas Pärnus on 

ka mõni sama vahva keeltekool, kus tööle asuda. Ja leidiski! Jana Trink Erakool. Siin 

alustas ta 2005. aastal ja õpetas kuni 2008. aastani. Kadri: „Ühel hetkel, et oma väikestele 

lastele rohkem aega pühendada, pidin loobuma õhtustest tundidest erakoolis ja  seega 

asusin tööle gümnaasiumisse. Eelmisest aastast aga olen Jana koolis taas tagasi ja selle üle 

on mul suur heameel. Siinsed õpilased on alati vahvad ja motiveeritud. Õpperühmast 

kujuneb tundide käigus mõnus seltskond, kellest on kursuse lõppedes kahju lahkuda.“  

Vabal ajal meeldib Kadri Kõrrele looduses liikuda, sõita rattaga ja aerutada süstaga. Talvel 

naudib ta suusatamist, uitab metsas ja mere ääres ning suvel käib meelsasti ujumas.     

Kadri: „Nooremana tegelesin ma võistlusspordiga ja sellest ajast on säilinud isu ennast 

pidevalt liigutada. Viimasel ajal olen avastanud tänu oma mehele uue hobi – õpime 

erinevaid Balkani tantse ja suvel sai nendega isegi esinetud.“ 

 

 



                      

Kadri ja Olavi Kõrre. 

 

Tundub, et  Kadri õpetajaks saamisel on oma osa ka geenides, sest juba tema vanaisa oli 

külakooli õpetaja. 

Kadri: „Õpetaja elukutse on huvitav, sest kunagi ei hakka igav – tulevad uued õpilased, 

uued teemad ja vaatenurgad. On uued olukorrad, kus õpid ennast uuest küljest tundma, 

nagu näiteks praegune distantsõpe. Keel ju ka muutub ja areneb. Jana kool on 

kogukonnakool, seal saavad õppida nii lapsed kui ka nende vanemad ning lisaks on see 

keelte ja muusikasümbioos väga vahva.“ 

Mitmekordselt andekas, paljude huvide ja hobidega õpetaja õpetab Jana Trink Erakoolis 

inglise keelt.                                                                                                                          

Kadri Kõrre on meie õpetaja.                        

 

 

 


