Hindholm Privatskole
Månedsbrev - august 2014
Velkommen til skoleåret 2014-15
Velkommen tilbage til skolen efter en dejlig, varm sommerferie.
Aldrig er et nyt skoleår imødeset med så stor opmærksomhed som
dette år. Det skyldes skolereformen, som betyder flere undervisningstimer, mere bevægelse og ikke mindst en længere skoledag.
På HP er vi klar til skoleåret med de nye tiltag, som er meldt ud tidligere. Vi afprøver alt det nye og foretager småændringer undervejs.
Større ændringer må ske til næste skoleår.
Kontakt forældre - lærer
De fleste af lærernes arbejdsopgaver - bl.a. forberedelse - foregår
nu på skolen. Det betyder, at lærerne har en mere fast arbejdstid
end tidligere. Derfor skal henvendelser vedr. den enkelte elev ske i
lærernes arbejdstid dvs. senest kl. 15.
Brug SkoleIntra når som helst. Skriv evt., at I gerne vil ringes op.
Hvis telefonisk kontakt er nødvendigt så ring inden kl. 15 på
42713114 eller 42733114.
Instrumentundervisning
Den frivillige musikundervisning begynder mandag den 18. august.
Mandag: Sang
Torsdag: Klaver, bas+guitar, trommer
Tilmelding er stadig mulig!
Husk ved indmeldelse at meddele, at I ønsker undervisning på
Hindholm Privatskole.
Nærmere oplysninger: Proffshoppen, Kindhestegade 22C
4700 Næstved - tlf: 55730322
proffshoppen.com
-eller skoleleder Mogens Olesen
UU-vejleder
Skolen har fået ny skolevejleder. Hun hedder Rikke Gram, og hun
tager sig af uddannelsesvejledningen af eleverne i 8. og 9. klasse.
Rikke kan træffes på skolen tirsdage og på telefon 2540 4280
Velkommen til ny nabo
Vi har fået ny nabo: Mina Hindholm Efterskole. Skolen tog imod
godt 40 elever mandag den 11. august.
Vi har holdt et par møder med efterskolen og samarbejdet fortsætter, således at vi bruger efterskolens parkeringsplads, og efterskolen bruger vores fysiklokale. Vi håber, at vi kan udbygge samarbejdet til gavn for alle elever. Vi ønsker efterskolen velkommen i
Hindholmdalen.

Skolefoto
Der er skolefoto den 1. og 2. september. Fotografen er Alena Jensen, som har taget billeder af klasserne og eleverne de sidste 4 år.
Billederne bestilles som altid over nettet.
NYT om Office 365
Der arbejdes ihærdigt på at få Office 365 til at fungere, og det vil
formodentlig ske inden for få dage. Når programmet er klar til brug,
sender vi besked på Elev– og ForældreIntra. Der vil også være en
vejledning om opsætning mv.
Office 365 - lørdagsservice!!
Undervisningsmæssigt bliver det en stor fordel, når alle elever bruger den samme office-pakke, bl.a. vil alle elever og lærere arbejde
med den samme version af programmet, da opdateringer sker automatisk.
Men måske er der nogen, som har brug for hjælp til at downloade
og installere programmet. Måske har nogen oplevet problemer med
at komme på skolens netværk. Måske er der andre pc-problemer i
forhold til undervisning.
Der er hjælp at hente, nemlig lørdag den 23. august kl. 10 - 14. I
det tidsrum vil der være to bestyrelsesmedlemmer og et par ansatte
med it-forstand tilstede i fællesrummet. De vil hjælpe alt det, de kan,
for at Office 365 eller adgang til skolens net virker optimalt.
Så kom, elever og forældre, den 23. august fra kl. 10 - 14 i fællessalen bygning E og bliv opdateret!
Næste månedsbrev kommer i uge 36
Mogens Olesen

