Hindholm Privatskole
Månedsbrev - august 2010
1. skoledag
1. skoledag er noget helt specielt, især for de nye børnehaveklasseelever, men også for øvrige elever. Det er en festdag fyldt med
forventninger og gensynsglæde. Rigtig mange forældre møder op
denne dag, og det er dejligt. Således også den 11. august, hvor vi
efter fælles samling i gymnastiksalen gik til klasserne. Efter ganske
kort tid var alle klasser godt i gang med skolearbejdet.
Nej, det var ikke en hoppepude
I juli-udgaven af månedsbrevet fremgik det lidt kryptisk, at der efter
ferien ville være et legeredskab med målene 9 x 18 meter. Og nej,
det var hverken en hoppepude eller en swimmingpool. Derimod en
multibane. Desværre er den ikke blevet færdig til tiden, men i næste uge går det forhåbentligt løs med fodbold, håndbold, basket og
hockey.
Fripladstilskud
Alle forældre kan søge om fripladstilskud. På baggrund af indtægt
og antal hjemmeboende børn kan der gives et tilskud til nedbringelse af skolepengene. Tilskuddet modregnes i skolepengene, når
Fordelingssekretariatet, som administrerer systemet, har færdigbehandlet ansøgningerne.
På nedenstående link findes skema til ansøgning. Det udfyldte skema skal afleveres på kontoret. Frist for aflevering er 1. september.
Skema til ansøgning om friplads

Forældreintra
Husk venligst, at ForældreIntra er skolens officielle kommunikationssystem. Det samme er månedsbrevene, som indeholder diverse
oplysninger om skolen, og som kan indeholde tilmeldinger og skemaer, som skal returneres til skolen. Man er forpligtet til at tjekke
ForældreIntra regelmæssigt.
Er der problemer med at logge på, så kontakt trygt kontoret. Vi sidder på spring for at hjælpe.
4 skoleskemaer

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Normalt får eleverne nyt skoleskema efter jul, fordi der sker ændringer i p-fagene (musik, sløjd, billedkunst mv.). Sådan er det også i
år, men derudover vil der være småændringer i november, når Karina vender tilbage efter barselsorlov og omkring april, når Anne
Katrine kommer tilbage - også efter barselsorlov. Altså 4 skemaer i
dette skoleår .
1. skema: fra sommerferien til 5. november
2. skema: fra 8. november til jul.
3. skema: fra jul til påske
4. skema: fra påske til sommerferien.
Alle skemaer er tilgængelige på hjemmesiden og ForældreIntra.

skolefoto
Skolen har indgået aftale med et nyt skolefoto-firma, nemlig
”Martin-Guld-Fotografi (www.martinguld.dk).
Fotograferingen finder sted mandag den 30. august og tirsdag den
31. august.
Parkering
Mange elever bliver kørt til og fra skole, og det er så fristende at
standse i svinget ved skolen, så eleverne ikke skal gå så langt.
MEN det må man ikke!
Læs her om, hvordan parkering skal foregå på vores skole. Oplysningerne er mest til de nye forældre, men øvrige forældre kan jo
lige få genopfrisket, hvordan man gør.
Læs om parkering her.
Næste månedsbrev kommer i uge 35
Mogens Olesen

