Hindholm Privatskole
Månedsbrev - juli 2011
Telttur
Årets telttur forløb fint trods heftig, vedvarende regn. Lejrbål og
Stratego blev aflyst. Til gengæld var der film og hygge i fællessalen.
En del elever rykkede indendørs, da teltene ikke kunne stå for vejrliget. Det er første gang på 15 år, at vi har måttet ændre planerne
for turen. Alligevel var det en god afslutning på skoleåret.
Skoleåret 2011-12
Næste skoleår begynder mandag den 15. august. I forbindelse med
skolestarten er der en hel række praktiske oplysninger. Læs her
Ny lærer ansat pr. 1. august
Skolen har ansat Janni Andersen, som kommer fra en lærerstilling
på Kirkeskovskolen i Slagelse Kommune. Janni er 43 år og har 18
års erfaring som lærer. Hun har allerede været på besøg et par gange, har deltaget i det sidste rådsmøde og har været med til pædagogisk dag den 28. juni. Vi ønsker Janni velkommen på skolen.
Undervisningsassistent i børnehaveklassen
I forbindelse med elevtalsudvidelsen blev det besluttet, at der skulle
ansættes en ekstra medhjælp i børnehaveklassen. Det bliver Mette
Tordrup, som også arbejder i SFO’en. Mette kender ”Hindholmkulturen”, og det er vigtigt, når så mange nye elever skal fungere
godt sammen. Samtidig er Mette bindeleddet mellem skole og SFO.
Planen er, at når vi når 1. april 2012, så er Ulla Mai alene med børnehaveklassen, og Mette tager sig af førskolebørnene i SFO’en.
Årsskrift
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Årsskriftet 2011-12 er givet med eleverne hjem tirsdagen før sommerferien. Det sendes til alle nye elever.
Årsskriftet beskriver nogle af de aktiviteter, der er foregået i det forgangne skoleår. Læs om de udvalgte aktiviteter i hver klasse og læs
bestyrelsens beretning. Så får man et godt billede af et skoleår,
hvor der - som sædvanligt - er sket en hel masse.
Hvis årsskriftet af en eller anden grund ikke er nået frem, så kom på
skolen og få et eksemplar.
Ledige pladser - Grib muligheden
Efter sommerferien vil der være 247 elever på Hindholm Privatskole.
Så mange har der aldrig været før. Af de 247 vil 61 elever være helt
nye, nemlig børnehaveklassen, de 15 nye i 10. klasse samt de elever, der er kommet ind i klasserne ved den øgede klassekvotient.
Men der er stadig ledige pladser i 1. kl. (4), 3. kl. (3), 4. kl. (1), 5. kl.
(1), 9. kl. (4), 10. kl. (2). Spred det glade budskab til venner og bekendte, hvis de leder efter en overskuelig, dynamisk og grundig privatskole. I ferien kan skolen kontaktes på privatskole@hindholm.dk.

Skolen i ferien
Der er travlhed på skolen - også i sommerferien. På kontoret arbejdes på højtryk for at få alting klar til næste skoleår, og pedellerne
har gang i lokalevedligeholdelse, udearealer og opsætning af interaktive tavler.
I forbindelse med elevtalsudvidelse skal der foretages småændringer i nogle klasselokaler. Den største ændring er flytning af en væg
mellem 5. og 6. klasse.
Kontoret i ferien
I hele sommerferien er der nogen på arbejde på skolen. Enten er
kontoret eller SFO’en åben, eller også er pedellerne på arbejde.
Kontoret er lukket i uge 29, 30 og 31.
Nu er det sommerferie

Hindholm Privatskole
ønsker alle elever og forældre
en god sommerferie
På gensyn den 15. august
Mogens Olesen
skoleleder

Næste månedsbrev kommer i forbindelse med skolestarten i august
Mogens Olesen

