Hindholm Privatskole
Månedsbrev - oktober 2013
ICILS - en international undersøgelse
Hindholm Privatskole er en af de skoler, der er udvalgt til at repræsentere Danmark i en international undersøgelse, som skal afdække elevernes computer- og informationskompetence. Det er den første internationale undersøgelse af elevernes parathed til livet i videns– og netværkssamfundet, defineret som evnen til at bruge
computere til at undersøge, skabe og kommunikere med henblik på
at deltage kvalificeret i hjemmet, i skolen, på arbejdspladsen og i
samfundet.
Deltagerne i undersøgelsen er elever i 8. klasse, men på grund af
lockouten i foråret, fik vi kompensation til at gennemføre undersøgelsen her i begyndelsen af det nye skoleår - dvs. det er vores 9.
klasse, som har deltaget. Lærere og skolederen har ligeledes bidraget med oplysninger om IT i undervisningen. Nu venter vi bare på
resultatet af den samlede undersøgelse.
Læs mere om ICILS her

Tur til København
8. klasse har lige været på tur til København.
Læs om turen her.

Motion og bevægelse
I uge 41 er de almindelige skolefag lagt på hylden, skemaet er afløst af et program med motion, leg og bevægelse. Morgensangen
er afløst af morgenhop, og der er dannet hold på kryds og tværs af
klasserne. Instruktørerne er dels skolens egne lærere, dels inviterede personer udefra.
Læs mere her.

Spil dansk - 31. oktober kl. 8.30 - 9.30
Som altid deltager HP i Spil-dansk dagen, og igen foregår det i
gymnastiksalen, hvor vi synger nye og ældre sange sammen, akkompagneret af et til lejligheden sammensat orkester. Alle elever
og ansatte deltager. Alle forældre er inviteret, og man kan begynde
dagen med morgenkaffe og brød kl. 7.50. Denne dag er der ikke
morgensang!
Spil dansk - fire institutioner
Børn fra Tjørnehuset, elever fra Hårslev Efterskole, beboere fra
Fugleparken og elever fra Hindholm Privatskole er gået sammen
om at bidrage med et sangmedley i Kulturladen på Spil danskdagen den 31. oktober. Kl. 11.30 går vi sammen på scenen og
synger 4 sange, udvalgt af hver institution. Den 28. oktober samles
alle sangere til en ”generalprøve” på HP.
Næste månedsbrev kommer i uge 45
Mogens Olesen

