Hindholm Privatskole
Månedsbrev - juli 2013
Information om skolestart 2013-14
Næste skoleår begynder mandag den 12. august kl. 7.50.
Læs de praktiske oplysninger - bl.a. om første skoledag, transporttilskud og fripladstilskud .
Læs her

Ombygning
Renoveringen af fysik– og natur/teknik-lokalet er nu gået i gang.
Renoveringen er en del af HP 2022-planen. Der væltes mure, så
der bliver ét samlet naturfagslokale. Det tekniske udstyr leveres af
det tyske firma Waldner. I den ene del af lokalet bliver der 24 elevarbejdspladser til forsøgsarbejde og teori. I den anden del er der
gruppeborde, plads til udstilling og forsøg samt opbevaringsplads.
Musiklokalet udvides ved at inddrage noget af gangarealet.
Holder tidsplanen, er det hele færdigt efter efterårsferien. Indtil da
må fagene fysik, n/t og musik leve med lidt kaotiske lokaleforhold.
Afsked med lærer Bent Lund
Lærer Bent Lund, som blev ansat på skolen i 2006, har valgt at gå
på efterløn. Bent Lund har arbejdet som støttelærer for flere elever,
og han har undervist i tysk, matematik og biologi. Endvidere har
han løst opgaver inden for edb og fået sat system i rigtig mange
ting på skolen. Den militære fortid fornægter sig ikke.
Vi takker Bent for hans store indsats , og selv om han nu træder af,
så har vi faktisk fået lov til at indkalde hjælpetropperne til afgrænsede opgaver. Det vil vi benytte os af.
Telttur
Traditionen tro sluttede skoleåret med telttur på skolen for 0. - 8.
klasse. Masser af aktiviteter, løb, boldspil, som lærerne næsten
vandt. Derudover mad på grill, tid til hygge, lejrbål med sange og
optræden og endelig Stratego i sommernatten. En dejlig afslutning
på et godt skoleår.
Årsskrift 2012/13
Skolens årsskrift er sendt med eleverne hjem umiddelbart før sommerferien. Når det af en eller anden grund ikke frem til forældrene,
så kom på kontoret. Vi finder nok et ekstra eksemplar.
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I årsskriftet kan man bl.a. læse bestyrelsens beretning og hver klasses tilbageblik på skoleåret.
Anna og H.C. Andersen
Anna Steen Hansen fra 7. klasse deltog den 6. juni i H.C. Andersen oplæsningskonkurrencen. Den foregik i Odense og det var finalerunden. Anna vandt dog ikke, men bidrog med en fin oplæsning.
Få et indtryk af finalen her.

