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  Hindholm Privatskole 

Skolefest 

Siden sidst 

Dåserydderen 

Aktivitetsniveauet har været højt i oktober måned, bl.a.:  
• Forældrearrangementer i 5. og 6. klasse 
• Gammel-elev-træf 
• SSP-forløb i 5. klasse med foredrag for forældrene om aftenen 
• Idrætsdag i indskolingen 
• 10. kl. i 2 ugers brobygning 
• 9. kl. en uges praktik 
• Spil-dansk-arrangement for alle på skolen 
• Offentligt informationsmøde om skolen 
- for blot at nævne en smule af det, der skete i oktober. 

Skolefesterne holdes den 17. (0.-4. kl.) og 18. november  
(5.-10. kl. Invitationerne er sendt med eleverne hjem. Vi håber, at 
der som vanligt vil være stort fremmøde til begge fester.  

En god tradition har måske set dagens lys, nemlig fodboldkamp 
mellem Hindholm Efterskole og Hindholm Privatskole. Kampen 
fandt sted fredag før efterårsferien, og vores beskedenhed forby-
der os at nævne, hvem der vandt den kamp.  
 

Se et par billeder fra kampen her. 

Hindholm vandt 

Hvis man i den kommende tid ser en gruppe skoleelever i lokal-
området bevæbnet med poser og sække, kan det meget vel væ-
re Dåseryddere, der er på spil. Skolelever fra hele landet går 
nemlig i de kommende uger ud og indsamler tomme dåser i lo-
kalområdet som led i Dansk Retursystems Dåserydderkampagne 
2011.  
 

Læs her om 5. klasses deltagelse og om undervisningen 

Næste månedsbrev kommer i uge 49  
 Mogens Olesen 




I natur/teknik i 5. klasse er vi tilmeldt en skolekam-
pagne, som hedder ”Dåserydderen”, som Dansk Re-
tursystem A/S lancerer for 6. år i træk. Det foregår i 
ugerne 43-45. Her skal klassen indsamle tomme då-
ser, glas- og plastflasker, samt løse en række opga-
ver. 
 
Vi har indsamlet emballage i området omkring skolen 
og Hindholmparken. Her blev bl.a. fundet en pose 
med en hel flaske spiritus og nogle glas i en busk. Vi 
blev enige om, at hælde indholdet ud, selvom nogle 
mente, det var lidt synd, nu flasken aldrig havde væ-
ret åbnet. Der blev også fundet og indsamlet mange 
tomme dåser og lidt glas- og plastflasker. 
 
Målet med kampagnen er, at flere børn forstår, hvor 
vigtigt det er at indsamle og genanvende tomme em-
ballager. Derudover snakker vi om, hvor dumt det er, 
at smide affald i naturen, og hvor længe det egentlig 
kan ligge der uden at blive nedbrudt, og hvor stor 
skade det kan forvolde på dyr, som fx får spist små 
stykker metal. 
 
Vi beskæftiger os med de råstoffer som dåser og fla-
sker laves af, fx hvordan der udvindes aluminium. 
Kommer de tomme dåser på genbrugspladsen, kan 
100 gamle dåser omsmeltes til 90 nye. Man kan og-
så lave nye madkasser, cykler, barnevognsstel og 
gryder af den omsmeltede aluminium. 
 
På www.daaserydderen.dk dyster vi med andre klas-
ser i det lærerige spil ”Dåsefabrikken”, hvor vi lærer 
mere om miljø og genanvendelse. Vores præsentati-
on i form af Power points, plancher, billeder og tekst 
omkring brug og genanvendelse af plastic og alumi-
nium samt dets tilblivelse sendes ind til Dansk Retur-
system, hvor vi dyster om gode præmier til klassen. 
 
Undervisningen går også en tur til genbrugsstatio-
nen, hvor vi afleverer de tomme dåser og flasker, 
som der ikke er pant på, så de kan genanvendes. 
Resten skal til automaten i Brugsen. Så måske bliver 
der også et lille beløb til en pakke flødeboller til dåse-
rydderne fra 5. klasse. 
 
Anne Katrine  
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