Hindholm Privatskole
Månedsbrev - december 2009
Skolefest
Årets skolefester blev afholdt den 19. og 20. november. Der var
som vanligt stor opbakning til begge fester. 6. klasse - med hjælp
fra 5. klasse som kor og statister - opførte den grusomme historie
om Kaptajn Flink og Kaptajn Ét-ben, og de gjorde det glimrende.
Se billeder fra skolekomedien her.

UU-vejleder
Skolens UU-vejleder, Mie Hansen, er nu tilbage efter endt orlov.
Mie har vejlederkontor på første sal i bygning B og kan træffes
fredage kl. 8.15 til 11. Hun kan kontaktes alle dage på tlf.
25404284 eller på mail: mie.hansen81@uuss.dk.

Morgenpasning - en undersøgelse!
Hvis der er et behov for morgenpasning, vil vi gerne imødekomme dette behov. Derfor ligger der en behovsundersøgelse på
ForældreIntra under ”arrangementer”.
Undersøgelsen gælder 0. - 4. klasse
Svarfristen er kort, nemlig onsdag den 9. december.
Undervisningsmiljøundersøgelse
Hvert 3. år skal skolen udarbejde en undervisningsmiljøundersøgelse. Der findes flere måder at håndtere den opgave på. Vi har
valgt at bruge et internetbaseret system fra dcum (dansk center
for undervisningsmiljø). Eleverne i 5. - 10. klasse har besvaret en
lang række spørgsmål vedr. undervisning, trivsel, bygninger mv.
Svarene analyseres, og resultatet bliver en handlingsplan, der
tager fat om evt. problemer.
Barselsvikar efter juleferien
Skolen har ansat Carsten Haaber Walbom som vikar for Anne
Katrine Grube, der går på barselsorlov 1. januar.
Carsten har meget stor erfaring som underviser. Derudover er
han forfatter og billedkunstner - og så for øvrigt tidligere Hindholm-elev fra de gode gamle dage. Vi byder Carsten velkommen
på skolen.
Alt optaget - en myte
Vi hører så ofte, at det ikke kan betale sig at skrive elever op til
Hindholm Privatskole. Der er ikke plads, og ventelisterne er lange, lyder det. Det er nu ikke helt rigtigt. Det kan godt betale sig at
blive skrevet på ventelisterne, og lige i øjeblikket er der faktisk
ledig plads i 1., 7. og 8. klasse. Der er også plads i kommende
børnehaveklasse og kommende 10. klasse. Så spred det glade
budskab til de, der har behov for en skole, der er overskuelig, dynamisk og grundig.

Parkering
I denne mørke tid, er eleverne meget svære at se, når de er blevet sat af på efterskolens allé og derefter krydser parkeringspladsen. Sørg derfor for, at de krydser den del af parkeringspladsen,
der ligger længst væk fra skolen. Det allerbedste vil være, at de
runder den hvide sten og derefter følger cykelstien til skolen.
Forældre, der går med til skolen, skal parkere ved cykelstien
længst væk fra skolen. Parkeringslommen er forbeholdt ansatte
på skolen.
Langt de fleste forældre gør det helt rigtige, men der har været
nogle halvfarlige episoder, især når eleverne krydser parkeringslommen. Det er nødvendigt engang imellem at minde om reglerne. Det er hermed gjort.
Juleklip
Fredag den 27. november var Store Klippedag, hvor alle klasser
med deres klasselærer klippede julepynt til udsmykning af lokalerne. Der blev klippet, limet, hygget og spist godter, så det næsten var for meget af det gode.

Julefest
Årets julefest for 0. - 3. klasse afholdes torsdag den 10. december kl. 18.30. Det er 3. klasse, der opfører julespillet, og mon ikke
det lille Jesusbarn igen kommer til verden i skolens gymnastiksal.
Herefter er der æbleskiver, sodavand, glögg og kaffe. Senere lygtemandsløb, arrangeret af elever fra 7. klasse.
Juleafslutning
Julen og juleferien er som sædvanlig i fare på den gamle privatskole. Ved decembermorgensangen hører vi hver dag den stadig
længere elevskrevne historie om Janus og Jettes ballontur og om
deres bestræbelser på at løse de opgaver, som de udsættes for.
Lykkes hele missionen senest 22. december kl. 11.32, vanker der
juleferie til alle.
Forældre, der møder i gymnastiksalen samme dag kl. 10.51 kan
deltage i juleafslutningen og - hvis alt går vel - tage barn eller
børn med hjem til velfortjent juleferie.
Næste månedsbrev kommer i uge 1
Mogens Olesen

