
   Månedsbrev - september 2010 

  Hindholm Privatskole 

Træf for tidligere elever 

Næste månedsbrev kommer i uge 40  
 Mogens Olesen 

En helt almindelig onsdag  

Skolens bestyrelse har på sit første møde i dette skoleår konstitue-
ret sig således:  
Formand: Lars Frederik Henningsen 
Næstformand: Hanne Jensen 
Økonomiudvalg: Lars Frederik Henningsen, Hanne Jensen og Mo-
gens Madsen 
Øvrige medlemmer: Preben Klarskov Hansen, Henrik Schlünzen og 
Helle Rasmussen. 

Som noget nyt vil vi i år afholde en lille sensommerfest for børnene. 
Temaet er Høst og cowboys. De børn, som har lyst til at være 
klædt ud som cowboys eller en halmballe, er velkomne. 
Vi laver cowboymad over bål. Man kan skyde med luftbøsse efter 
dåser, kaste med lasso og en helt masse andre cowboyting så som 
at spytte med skrå efter fluer eller kaste med hestesko. 
 

Høstfest/Cowboy fest i SFO’en fredag d. 17 september  
13.30-16. Forældre er meget velkomne 

Udedag 

SFO - høstfest 

Bestyrelsens konstituering 

Den årlige udedag finder sted torsdag den 30. september. Det er 
alle elever fra 0. - 8. klasse, der deltager. 9. og 10. klasse har fag-
dag på skolen. 
Mere om udedagen senere. 

I månedsbrevene beretter vi oftest om det usædvanlige samtidig 
med, at vi igen og igen påpeger, at den solide undervisning, det  
lange, seje træk, er det mest almindelige. Her er fotos af, hvad alle 
klasser foretager sig en tilfældig onsdag mellem kl. 11 og 12. 
 

Se fotos her 

Mange af vores nuværende forældre er tidligere elever på skolen. 
Derfor reklamerer vi her i månedsbrevet for det årlige træf for tidli-
gere elever. 
 

Se oplysninger om arrangementet og tilmelding her. 
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- et øjebliksbillede 
1. klasse -  idræt på sportspladsen 







6. klasse - hjemkundskab (stegt flæsk med persillesovs) 







8. klasse - engelsk (musik og tekster fra 60’erne) 


2. klasse - dansk 







Børnehaveklassen - legetime (onsdag er spil-dag) 


5. klasse - matematik (geometri) 







10. klasse - dansk (billedanalyse) 







9. klasse - matematik (rumfang) 







3. klasse - dansk 


7. klasse - geografi (længde– og breddegrader) 







4. klasse - dansk (historielæsning) 







Frikvarter 
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   Træf for tidligere elever     
       fredag den 8. oktober kl. 18.30 – ca. 23.00 
 
           Program: 
 
          1) Velkomst i gymnastiksalen 
 
          2) Rundtur på skolen  
 
          3) Spisning og hyggeligt samvær i fællessalen 
       
        Tilmelding  
      på privatskole@hindholm.dk eller på tlf. 55453114          


        Husk at oplyse navn, klasse og afgangsår.      
 


          Vi opdaterer tilmeldingslisten, som kan ses på hjemmesiden.  
          Meld dig derfor hurtigt til træffet, så dine klassekammerater kan    
          se, at du deltager.     


     Betaling  
     senest fredag den 1. oktober 
       Pris for buffet’en er 150 kr., som indbetales på 
       konto 3511 – 10515947 eller på skolens kontor. 
       Du er endelig tilmeldt, når beløbet er indbetalt. 
 
        Er der flere elever fra samme årgang, kommer I til at sidde sammen.  
        Det er en god ide selv at samle de ”gamle” klassekammerater.  
 
        Arrangementet er primært et gensyn med den gamle skole og  
        en hyggelig snak med klassekammeraterne. 
 
         Vi håber at se rigtig mange tidligere Hindholmelever.  
 
        Med venlig hilsen 
        Mogens Olesen 
           skoleleder 
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