Hindholm Privatskole
Månedsbrev - marts 2011
Førskole-ordning
Fra 2012 skal børnehavebørn flyttes til kommende skole allerede fra
april - altså før sommerferien.
På Hindholm Privatskole ser vi store fordele ved at få eleverne ”ind i
folden” før den egentlige skolestart, og da vi har rammerne i orden i
SFO’en, har vi besluttet at begynde ordningen allerede 1. april i år.
18 elever er nu tilmeldt førskole-ordningen.
Pædagogisk dag
Onsdag den 9. marts holder lærerne pædagogisk ”dag” fra kl. 13. 16. Det betyder, at eleverne har fri efter 5. lektion - altså kl. 12.45.
Elever i 0. - 4. klasse kan gå i SFO. Denne dag gælder det også for
de elever, der normalt ikke er indmeldt i SFO’en og som får tidligere
fri end normalt.
Koncert
Så er der snart koncert, nemlig tirsdag den 15. marts kl. 19. Den foregår i fællessalen i bygning E. Det er eleverne i 1. til 6. klasse der
viser noget af det, de arbejder med i musiktimerne. Desuden er der
fællessang, akkompagneret af et til lejligheden etableret orkester.
Forældre, søskende og andre familiemedlemmer er velkomne til en
hyggelig musikaften. Koncerten varer ca. 1½ time.
Onsdag morgen er morgensangen flyttet til fællessalen, hvor vi spiller highlights fra koncerten. Også her er alle velkomne
Kid Adventure Race
SFO’en arrangerer Kid Adventure Race den 30. marts. Det er et
stjerneløb med en del poster, og vi håber, at 8 forældre har lyst og
mulighed for at hjælpe.
Kl. 13 - 14 er der instruktion til hjælperne, og kl. 14.15 - 15.30 afvikles løbet. Henvendelse til SFO-personalet eller via ForældreIntra.
Fra 7. til 3. klasse
I tematimerne har 7. klasse fået til opgave at lave undervisningsbøger, der er beregnet til 3. klasse. Det er en vanskelig opgave, for
sprog, layout, disposition og emne skal jo passe til aldersklassen.
Bøgerne er blevet bundet fint ind og kan nu lånes på skolens bibliotek.
Se udpluk af et par bøger her.
Næste månedsbrev kommer i uge 14
Mogens Olesen

