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Skolefest
Skolefesterne afholdes den 11. og 12. november. Tilmeldingsfristen
er slut, og igen i år er der fin opbakning til festerne.
Mad, drikke, diskotek og skolekomedie er de faste ingredienser i
skolefesterne. 6. klasse er på scenen, bistået af 5. klasse, og prøverne er godt i gang. Det ser lovende ud!
Vel mødt til skolefest 2010.
Børnehavebørn på Hindholm Privatskole
Rygtet vil vide, at børnehavebørn, som skal begynde i skole i august måned, skal overflyttes fra børnehaverne til den kommende
skoles SFO allerede 1. april.
De private skoler behøver ikke tage imod børnehavebørnene, men
Hindholm Privatskole vil gerne. Ganske vist er der nogle praktiske
udfordringer (dem løser vi), men der er også fordele ved ordningen: eleverne bliver allerede før sommerferien fortrolige med skolen, og opstarten efter ferien bliver mere rolig.
Forældrebetalingen bliver stort set, som den er nu i Næstved
Kommune.
Nationale tests
I løbet af november måned deltager 2. til 8. klasse i de frivillige, nationale test. Det er i fag som dansk, matematik, engelsk, geografi,
biologi og fysik/kemi. Nogle klasser deltager kun i en enkelt test,
hvorimod fx 8. klasse deltager i 4 test.
I praksis foregår det på den måde, at der på forhånd er booket tider
på testsystemet, hvor eleverne kan logge sig på og deltage i testen
i den tid, der er afsat. Undervejs i testen tilpasser opgaverne sig
elevens faglige niveau. Hvis eleven svarer rigtigt på spørgsmålene,
bliver de sværere. Erfaringen viser også, at mange elever oplever
testene som sværere end andre prøver og test, som de har været
vant til.
Prøveresultatet for den enkelte elev kan indgå i den kommende
SH-samtale.
Venstresving
I øjeblikket etableres der venstresvingsbane på SlagelseNæstvedlandevejen ved Hindholmvej. Den bane har vi ønsket os
længe, så vi er glade. Ifølge vejmændene på stedet bliver cykelsti
og tunnel ikke afspærret på noget tidspunkt. Der vil altid være ét
spor fri på cykelstien.
Eleverne skal være forsigtige ved passage på stedet. Der er maskiner, og asfalten kan være mudret. Stå evt. af cyklen og træk.
Arbejdet er færdigt 30. november.

Spil dansk
Spil-dansk-dagen blev fejret på behørig vis på skolen den 28. oktober. Samme dags aften var vi på besøg i Kulturladen i Fuglebjerg,
hvor orkestret og 9 kor-piger ledte forsamlingen gennem nye og ældre danske sange i rytmisk iklædning.
Klippedag
Lørdag den 27. november er der klippedag på skolen fra kl. 9 til 12.
Dagen er almindelig skoledag, idet den erstatter fredagen før sommerferien (se tidligere månedsbrev). Vi er klar over, at der kan være
transportproblemer en lørdag, men vi sætter igen vores lid til, at forældrene kan udføre mirakler - også når det gælder transport. Mere
information om klippedagen senere.
Næste månedsbrev kommer i uge 49
Mogens Olesen

