Hindholm Privatskole
Månedsbrev - august 2009
Velkommen
Så nærmer skolestarten sig efter en forhåbentlig dejlig sommerferie.
På skolen har vi været i gang længe for at gøre alt klar til det nye
skoleår.
Dette månedsbrev er ganske kort og handler om den forestående
skolestart. Desuden er der noget om ansøgning om tilskud til buskort.
Første skoledag
Onsdag den 12. august er første skoledag. Vi mødes i gymnastiksalen kl. 7.50 - synger et par sange og går derefter til klasserne.
Politiet er også med, fordi man ønsker at tale med de nye børnehaveklasseforældre om børnenes (og forældrenes) trafikadfærd til og
fra skole.
Selv om forældrene til de nye børnehaveklasseelever sikkert er
uhyre interesserede i, hvad der sker i klassen, så er der ”adgang
forbudt” i de første timer. Til gengæld er der kaffe og te til alle ventende forældre
Hele dagen, som slutter kl. 12.45, er klasselærerdag. Der udleveres
bøger, og vi beder om, at bøgerne er forsynet med bind senest
mandag den 17. august.
De nye ringetider
Det nye skoleår er også debut’en for den forlængede skoledag med
selvstændig tid til morgensangen og længere frikvarterer. Det medfører naturligvis nye ringetider og nye sluttider for skoledagen. Vi
håber på en mere harmonisk skoledag, men som nævnt flere gange også mere ventetid for nogle elever.
De nye ringetider kan findes på hjemmesiden i menuen til venstre.
Ventetid
Hovedreglen er, at man skal tage den først mulige bus hjem. Er
man selvtransporterende, skal man forlade skolen umiddelbart efter
sidste lektion.
De elever, som dermed får ventetid, kan være på skolen enten
udenfor eller i fællesrummet i bygning A. Der vil være tilsyn af en
voksen mellem kl. 13.55 og 15.55. Det er Tove Hansen og Mette
Tordrup, der har tilsynet.
Venteeleverne skal meddele til den voksne, at de venter på skolen.
Dette foregår i fællesrummet. De skal ikke melde, når de forlader
skolen, idet vi går ud fra, at de selv har styr på, hvornår de skal gå
til bussen. Selvfølgelig hjælper vi dem, hvis der er behov. I ventetiden kan der leges, laves lektier eller blot ventes.

Parkering
Parkering, afsætning og afhentning af elever foregår på Hindholm
Efterskoles parkeringsplads efter følgende regler:
Om morgenen:
Elever som blot skal afleveres: Stands i alléen - afsæt eleven - kør
videre ad alléen - drej til venstre og kør tilbage ad parkeringspladsen. Eleverne skal efter afsætning gå den kortest mulige vej til cykelstien.
Forældre, som skal parkere for at følge eleven til skolen og/eller vil
deltage i morgensangen, skal parkere på parkeringspladsen til højre
for alléen. Undlad venligst at parkere på den 1/3 af pladsen, som er
nærmest skolen, idet den er forbeholdt skolens ansatte.
Om eftermiddagen:
benyttes parkeringspladsen til højre for alléen.
Al transport med elever til og fra skole skal ske via efterskolens parkeringsplads. Det er forbudt at standse/parkere i svinget ved skolen.
Se endvidere ”Parkering” på hjemmesiden under ”Information” ”Generel information om skolen”.
Ansøgning om tilskud til buskort
I månedsbrevet fra maj oplyses om mulighed for tilskud til buskort.
Der var frist for ansøgning den 22. juni, hvis tilskuddet skulle modregnes skolepengene fra skoleårets start. Men man kan naturligvis
søge om tilskud når som helst. Ansøgning, der er modtaget senest
den 20. i en måned, vil blive effektueret den efterfølgende måned.
Ansøgningsskema findes på hjemmesiden under ”Information” ”Generel information om skolen” - ”Buskort”.
Tilskuddets størrelse vil fremgå af girokortet, som udleveres første
skoledag. For de forældre, der benytter PBS, vil beløbet fremgå af
betalingsoversigten.
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