Hindholm Privatskole
Månedsbrev - juni 2013
Sidste skoledag
Torsdag den 30. maj havde afgangseleverne den sidste
”almindelige” skoledag. Den foregik på helt traditionel vis med morgenbrød, karamelkastning og diverse underholdende indslag. Som
sædvanligt foregik det hele på en fin og ansvarlig måde.
Se billeder fra sidste skoledag her.

Skoleåret 2013/14
Næste månedsbrev kommer i uge 27 og vil indeholde informationer
om næste skoleår. Ferieplanen for 2013/14 er lagt på hjemmesiden. Vær opmærksom på, at lørdag den 30. november er skoledag
(klippedag), og at erstatningsfridagen er fredag den 3. januar 2014.
Telttur
Afslutningen på skoleåret = telttur. Alle elever fra 0. - 8. klasse deltager. Vi laver teltlejr på skolen, og det hele finder sted torsdag den
27. juni med fælles afslutning fredag formiddag den 28. SFO’en er
åben, når teltturen slutter. Mere information om teltturen senere.
Hallo - hallo
Kontakten mellem skole og forældre er vigtig. Langt det meste kan
klares via Skoleintra, men et stort og påtrængende problem kan gøre telefonisk kontakt nødvendig. I de tilfælde beder vi om, at tidspunktet vælges med omhu - send evt. en sms så det bedste tidspunkt kan aftales. Måske vil en lærer bede jer ringe tilbage senere enten fordi tidspunktet er helt umuligt, eller fordi læreren gerne vil
forberede sig på at give et kvalificeret svar eller en brugbar kommentar. Disse hensyn gælder naturligvis også, når en lærer kontakter forældrene.
Jeg er så glad for min cykel!
Vi gør rigtig meget ud af færdselsundervisningen på vores skole.
Gå-prøver for de helt små, cykeldage og prøver for indskolingen og
mellemgruppen. Til næste skoleår er de ældste elever tilmeldt en
temadag om færdsel og unge. Derudover får alle elever et kort kursus i førstehjælp hvert år.
Indskolingen har lige gennemført en cykeldag.
Læs mere her

Idrætsdag
Årets idrætsdag blev afholdt fredag den 31. maj. Elever i 0. - 8.
klasse dystede i diverse idrætsdiscipliner hele dagen. Der blev
brændt en hel masse energi af, der blev heppet og opmuntret, og
alt foregik fuldstændig som planlagt og til stor glæde for alle.
Se billeder fra idrætsdagen her

Sundhedstjek
Skolens sundhedsplejerske skriver:
Som sundhedsplejerske vil jeg tilbyde sundhedspædagogiske aktiviteter i 2.-3.-4.-5.-7. og 8.kl.
Eleverne i Børnehave klassen vil blive indkaldt med forældre, mens
man i 1. 6. og 9. kl. vil blive indkaldt til undersøgelse og snak i grupper.
Eleverne/ forældrene får fremover mulighed for at konsultere mig,
når der er et behov for det.
Man kan enten ringe og få en tid eller møde op om tirsdagen fra
8,30 til 9,30, hvor der vil være ÅBEN DØR.
I børnehaveklassen vil der være screening af motorikken, hørelse,
syn, faresyn, højde og vægt og snak med forældre.
I 9. kl. bliver der lavet udskolingsundersøgelse hvor hørelse, syn og
farvesyn gentages + snak om fremtidsplaner m.m.
Maria Pilegaard
sundhedsplejerske.
tlf. 24863720.
Billedskole
Musik– og Kulturskolen har et godt tilbud til billedkunstinteresserede elever.
Læs information her
Næste månedsbrev kommer i uge 27
Mogens Olesen

