Hindholm Privatskole
Månedsbrev - juni 2009
Nyt fra kontoret
Diverse oplysninger vedr. afslutningen på skoleåret samt næste
skoleår.
Læs her

Den forlængede skoledag
Vi fik meldinger om, at de nye ringetider kunne give problemer med
transport fra skole til hjemmet. Derfor udsendte vi et spørgeskema
via ForældreIntra, som skulle afleveres senest den 2. juni, hvis forældrene vurderede, at der ville blive urimelig lang ventetid eller urimelig sen hjemkomst.
Læs om undersøgelsen og om den endelige beslutning.

Honning fra Hindholmdalen
Skolen har flere gange sendt ansøgninger ind til Realkredit Danmarks pulje ”Kloge m2”. I år har vi indsendt ikke færre end 3 projekter, og denne gang er der altså bid.
Læs om ”Honning fra Hindholmdalen” her.

5. klasse vinder Sofazombie-konkurrence
Næstved Kommune har udskrevet en konkurrence blandt skoleelever om, hvordan man kommer op af sofaen og i gang med sunde
aktiviteter. 5. klasse og klasselærer Karina Gehrmann Grubbe indsendte et forslag, som vandt konkurrencen for 3. til 9. klasse. Tillykke!
Se en del af klassens bidrag her.

Telttur
Som sædvanligt afsluttes skoleåret med telttur for alle elever i 0. til
8. klasse. Torsdag den 25. juni mødes vi i gymnastiksalen kl. 9.
Herefter bruges formiddagen på oprydning i gammel klasse og indretning og klargøring af nyt klasselokale. Så er der telttur med diverse aktiviteter, og vi slutter fredag kl. 10 med fælles samling i
gymnastiksalen.
Yderligere information kommer via ForældreIntra.
Berlin - London - Skagen - Møn
Foråret er den store rejsetid for vores elever. Flere klasser har været af sted og fået gode oplevelser med hjem. Læs om nogle af turene i årsskriftet, som eleverne får udleveret den 24. juni.

Ros til 10. skoleår på Hindholm Privatskole
Vores samarbejde med forældrene er på alle måder godt. Vi får de
kritiske spørgsmål, vi fortjener, vi møder utilfredshed, som oftest
afklares konstruktivt, og ikke mindst får vi en masse ros - direkte og
indirekte. Det er vi naturligvis glade for. Alle har godt af ros, og når
den i dette tilfælde oven i købet kommer på skrift, ja, så må vi bare
bringe roserne til alles kendskab.
Læs forældreindlæg vedr. 10. klasse

Sidste skoledag for afgangseleverne
Torsdag den 28. maj var afgangselevernes sidste almindelige skoledag. Særlig almindelig var den nu ikke - heldigvis. Rundbold, gode underholdende indslag i gymnastiksalen og flødekaramelkastning. Alt foregik kontrolleret. Sådan har det i årevis været på skolen
til glæde for alle.
Allerede den 2. juni bliver det dog alvor. Det er første dag med
mundtlige prøver. Vi ønsker held og lykke!
Onsdag den 24. juni er der dimissionsfest for afgangseleverne, forældre og øvrig familie. Fællessange, taler, eksamensbeviser, mad,
drikke og hyggeligt samvær afslutter elevernes skolegang på Hindholm Privatskole.
Se fotos fra sidste skoledag (på eget ansvar!)

Hvad er det?
Hindholm Privatskole er medejer af denne bygning. 1. juli får den
nye ejere. Hvad rummer bygningen? Er det et frysehus fra tidligere
tider? Er det et tugt– og forbedringshus for uvorne elever? Eller er
det her, Hindholm-spøgelset holder til?
Læs her
Næste udgave af månedsbrevet kommer i august/september
Mogens Olesen

