Hindholm Privatskole
Månedsbrev - februar 2012
Nyt skoleskema
Vær opmærksom på, at et nyt skoleskema træder i kraft den 12.
marts. Grunden til det nye skema er, at Anne Katrine Grube går på
barselsorlov, og det medfører skemaændringer for nogle klasser.
Hindholm Privatskole år 2022
Skolens bestyrelse har netop begyndt et arbejde, der skal sikre, at
Hindholm Privatskole mange år fremover vil være et attraktivt skoletilbud.
Læs mere her

Ferie uden for ferien
Mange forældre tager eleverne fri fra undervisning uden for skolens
ferieplan. Det kan være forståeligt nok, men skolens grundholdning
er, at ethvert fravær er uheldigt for den enkelte elev, for klassen og
for den samlede undervisningskvalitet.
Ofte er det et forældreønske, at lærerne giver lektier for til ferien.
Måske kan det i enkelte tilfælde lade sig gøre - fx hvis der skal læses en bog, og klassesættet er leveret til skolen - men hovedreglen
er, at det er eleven, der skal indhente det forsømte efter ferien.
Når man venter på bussen
Bussernes køreplaner ændres jævnligt. Tidligere havde skolerne
en beskeden indflydelse på ankomst– og afgangstidspunkter, men
det har vi ikke mere. Det betyder, at ændringer kan give nogle elever lang ventetid på skolen. Fællesrummet er som regel til rådighed
for disse elever. De skal blot henvende sig på kontoret.
Forældrekredsmøde 2012
Skolens forældrekredsmøde (generalforsamling) afholdes onsdag
den 25. april 2012. Emner, som ønskes behandlet på forældrekredsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts
2012.
Uge sex
Emnedagene er i år flyttet. Normalt ligger de tre emnedage umiddelbart før påskeferien, men i år er de flyttet til uge sex - netop fordi
emnedagene handler om seksualundervisning.
Information om dagene kan ses på ForældreIntra og ElevIntra.
Ulla Nielsen
Efter 15 års ansættelse på Hindholm Privatskole er rengøringsassistent Ulla Nielsen ved årsskiftet gået på pension. Vi takker Ulla for
en stor arbejdsindsats gennem alle årene og ønsker hende alt godt
fremover.
Fravær
Hvad laver de lærere dog, når de er fraværende?
Læs her
Næste månedsbrev kommer i uge 10 - Mogens Olesen

