Hindholm Privatskole
Månedsbrev - oktober 2009
Skolefest
Som det fremgår af aktivitetskalenderen, så er der i år 2 skolefester. Første fest er for børnehaveklassen til og med 4. klasse. Den
finder sted torsdag den 19. november kl. 18 - 21. Anden fest er for
5. - 10. klasse, og det er fredag den 20. november. Begge aftener
står der skuespil, opført af 6. klasse (med hjælp fra 5. klasse), spisning og diskotek på programmet.
Baggrunden for at dele festen i to er, at lokalerne ikke kan rumme de mange gæster. Med delingen håber vi på mere plads og luft
og på, at vi kan målrette diskoteket til klasserne.
Vi er klar over, at nogle forældre må til fest 2 gange på en uge.
Men sådan er det: Når man løser ét problem, opstår der ofte et nyt.
Vi håber dog på, at festerne på denne måde bliver en rigtig god oplevelse for alle. Mere information om festerne senere.
Idræt i Fuglebjerghallen
Idrætsundervisningen for 7. og 8. klasse vil det næste halve år foregå i Fuglebjerghallen. Vi har lejet den store hal, så vi endelig kan
tilbyde de aktiviteter, som vores egen gymnastiksal ikke giver mulighed for. Ordningen kører foreløbig til 22. marts. Hvis alt fungerer
godt, kan der fremover blive tale om flere timer i hallen. Timerne er
lagt sidst på skoledagen, så eleverne kan tage direkte hjem fra hallen.
Udedag
Udedagen blev afholdt den 17. september i perfekt solskinsvejr.
Igen gik turen til Bisserup Havn og Kristiansholmskoven.
Se billeder fra dagen her

Spil dansk
Spil dansk - dagen er altid sidste torsdag i oktober - i år den 29. oktober. På denne dag får dansk musik og sang en på hatten, så vi
lige minder hinanden om, at vi har en musik– og sangkultur, som
skal vedligeholdes og gerne udvikles. Der er denne dag masser af
arrangementer landet over. Vi har altid markeret dagen med fællessang fra kl. 9 til 10 for alle klasser og ansatte. Således bliver det også i år, hvor bas, trommer, klaver og keyboard vil akkompagnere
fællessangene.
Alle er velkomne til at deltage, og der er morgenkaffe og brød til de
morgenfriske forældre fra kl. 8.
Gammel - elev - træf
Træf for tidligere elever blev som sædvanligt afholdt fredag i uge
40. 70 tidligere elever havde tilmeldt sig arrangementet.
Se billeder her

Koncert og fællessang på Hindholm Efterskole
Vores gode nabo, Hindholm Efterskole, inviterer til koncert og fællessang den 5. november kl. 19. Når arrangementet nævnes her, er
det fordi, orkestret består af de selvsamme musikere, som deltager i
skolens spil dansk dag: Kaj Haugaard (trommer), Ole Kert (bas),
Mogens Olesen (klaver). Solisten er den svenske sangerinde Anna
Kruse, som er intet mindre end fremragende. Kom og hør god jazz,
syng med på fællessangene. Det er godt, og det er gratis.
Næste månedsbrev kommer i uge 45
Mogens Olesen

