
   Månedsbrev - dec. 2012 - jan. 2013 

  Hindholm Privatskole 

Sidste frist!!!!!!! 

Store-klippedag 

Snekaos 

Puslingegruppe 

En tidlig julegave 

Den kommende børnehaveklasse er nu etableret. Der er 24 elever i 
klassen, og desværre var der mange elever, der ikke blev plads til i 
denne omgang. Eleverne kan begynde i før-skolen 1. april 2013, 
men allerede efter jul begynder puslingegruppen. Det er et tilbud til 
de kommende børnehaveklasseelever om at komme på skolen fre-
dage i de to første lektioner. På den måde får de og forældrene mu-
lighed for at møde hinanden og dermed få en rolig og tryg start i 
før-skolen. 

Hvad sker der, når vintervejret giver transportproblemer til eller fra 
skole? 
 

Læs om proceduren her 

Mange gange i løbet af skoleåret udsender vi diverse skemaer og 
tilmeldinger, som alle har påført en dato som sidste frist for returne-
ring. Det er meget vigtigt, at fristerne overholdes, idet skolen 
skal bruge skemaerne/tilmeldingerne for at komme videre, eller for-
di skolen skal overholde en tidsfrist i forhold til andre. Desværre 
kommer mange skemaer/tilmeldinger ofte for sent. Ikke bare én 
dag, men mange dage. Nogle har den opfattelse, at ”det kan nok 
godt nås alligevel”. Men følgen er altså, at ikke-overholdte tidsfrister 
giver urimelig meget bøvl og besvær. 
 

Derfor melder vi klart ud: Overholdes en tidsfrist ikke, kan man ikke 
forvente en normal ”sagsbehandling”. Det kan i nogle sammenhæn-
ge få uheldige konsekvenser eller virke uretfærdigt, men sådan er 
det, når man afleverer for sent. 

Vi arbejder i øjeblikket på et stort projekt, nemlig en totalrenovering 
af vores fysik– og biologilokale. I den forbindelse har vi søgt 
Næstvedegnens Landbrugsfond om tilskud til udendørs undersø-
gelsesfaciliteter. Fonden har netop bevilget 30.000 kr. til formålet. 
Det er vi meget glade for og takker mange gange.  

Lørdag den 1. december var der gang i sakse, lim, tape og skabe-
loner. Der var juleklippedag fra kl. 9 til 12. Elever, forældre, søsken-
de og bedsteforældre troppede op og gik efter et par sange i gym-
nastiksalen i gang med at pynte klasselokalerne. Det var et hygge-
ligt arrangement, så mon ikke det bliver en tradition, at vi klippe-
klistrer en lørdag, så de voksne har mulighed for at blive som børn 
igen. 
 

Se billeder fra klippedagen her. 

http://www.hindholm.skoleintra.dk/Infoweb/Indhold/Månedsbreve/2012/December/Snestorm.pdf
http://www.hindholm.skoleintra.dk/Infoweb/Indhold/Månedsbreve/2012/December/Juleklip.pdf


Julefest 

Elever, forældre og ansatte ønskes en  
glædelig jul 

Mogens Olesen 
 

Næste månedsbrev kommer i uge 6  
  

Alle traditioner følges, når der er julefest på Hindholm Privatskole: 
Julespil, kaffe, sodavand, æbleskiver, lygtemandsløb og ikke mindst 
hinandens behagelige selskab. 
 

Se billeder fra julespillet  

Juleafslutning 

Skolefest 

En anderledes morgensang 

Årets skolefester blev afholdt den 15. og 16. november. Begge fe-
ster forløb  fint, og igen var der god opbakning fra forældrene. Som 
sædvanligt var det 6. klasse, der stod for skolekomedien. 
 

Se billeder fra skolekomedien her. 

I uge 48 var morgensangen flyttet fra gymnastiksalen til fællessalen 
i bygning E. 7. og 8. klasse havde nemlig noget, de ville vise. I te-
matimerne havde de arbejdet med kunst, film, drama og musik 
sammen med deres lærere Tine og Karina. Og noget af alt det, ville 
de gerne vise frem. Det var rigtig dejligt at opleve en anderledes og 
underholdende morgensang. 
 

Se billeder her 

Tunnel-arbejde 
I ”Sjællandske” kunne man læse, at tunnelen ved Hindholmvej skal 
repareres. Der vil være lysregulering og arbejdsperioden er sat til 24 
uger. 
Skolen har kontaktet Vejdirektoratet for at høre, hvordan man tager 
højde for skoletrafik - både den på hjul og den på gå-ben. 
Man var ikke opmærksom på, at der ligger en skole her. Det er man 
nu, og man vil bestræbe sig på, at der i hele perioden vil være en 
smal passage gennem tunnelen. Det er aftalt, at vi holder gensidig 
kontakt. 
Vejdirektoratet udsender om kort tid en pressemeddelelse om arbej-
det, som efter planen først begynder medio februar. Vi informerer 
løbende om sagen. 

Torsdag den 20. december er der juleafslutning. Fra kl. 7.50 til 11 er 
der julehygge i klasserne. Herefter er der fælles afslutning i gymna-
stiksalen. Alle forældre er velkomne til denne fælles afslutning. 

http://www.hindholm.skoleintra.dk/Infoweb/Indhold/Månedsbreve/2012/December/Morgensang.pdf
http://www.hindholm.skoleintra.dk/Infoweb/Indhold/Månedsbreve/2012/December/Julespil.pdf
http://www.hindholm.skoleintra.dk/Infoweb/Indhold/Månedsbreve/2012/December/Gæster%20fra%20en%20stjerne.pdf

