
   Månedsbrev - februar 2014 

  Hindholm Privatskole 

Det årlige forældrekredsmøde (generalforsamling) holdes onsdag 
den 23. april kl. 19. Indkaldelse med dagsorden udsendes senest 
14 dage før afholdelsen. Forslag, som ønskes behandlet på mødet, 
skal være skolen/bestyrelsen i hænde senest den 1. marts.  

I offentligheden ønsker nogle at gøre de frie skole - især privatsko-
lerne - til skurke, når det handler om at påtage sig det sociale an-
svar. Påstanden er, at de private skoler skummer fløden ved kun at 
optage resursestærke forældres velfungerende børn. 
 

I Søndagsavisen (uge 5) var forsideoverskriften: ”Privatskoler fra-
vælger de svage” 
 

Læs en kommentar her  

Forslag til forældrekredsmødet senest 1. marts 

10. klasse på Hindholm Privatskole 

Vinterfest 

koncert 

Privatskoler afviser de svage 

10. klasse på Hindholm Privatskole er et godt tilbud til de elever, 
der ønsker et skoleår, hvor faglighed og personlig udvikling er i høj-
sædet. I øjeblikket er der desværre kun ganske få elever, der er til-
meldt kommende 10. klasse.  
 

Derfor: Kender I nogen, der vil have gavn af et skoleår i 10. klasse, 
så gør dem opmærksom på, at Hindholm Privatskole er et solidt 
afsæt til ungdomsuddannelserne. Henvendelse senest den 18. fe-
bruar. 
 

Læs om 10. klasse her   

Vinterfesten holdes altid torsdag før vinterferien. Det er indskolings-
klasserne (0. - 2. klasse) der opfører et teaterstykke. Herefter er der 
kaffe, sodavand og fastelavnsboller. 
 

Årets stykke er en dramatisering af historien om Kong Midas med 
æselørerne. Lærere og elever har selv skrevet replikkerne, og med 
72 børn på scenegulvet har der været nok at se til for de instrueren-
de lærere, og heldigvis også nok at se på for de mange forældre og 
søskende, som overværede forestillingen. 
 

Se billeder her 

Torsdag den 6. marts er der elevkoncert på skolen.  
 

Se mere her 

Hjernegymnastik 

Hindholm Privatskole deltager i ”Skolernes ”Skakdag” 
 

Læs om arrangementet her 

Næste månedsbrev kommer i uge 10 -  Mogens Olesen 

http://www.hindholm.skoleintra.dk/Infoweb/Indhold/M�nedsbreve/2014/Privatskoler%20frav�lger%20elever.pdf
http://www.hindholm.skoleintra.dk/Infoweb/Indhold/10%20klasse/10.%20klasse.pdf
http://www.hindholm.skoleintra.dk/Infoweb/Indhold/M�nedsbreve/2014/Midas.pdf
http://www.hindholm.skoleintra.dk/Infoweb/Indhold/M�nedsbreve/2014/koncertplakat%2014.pdf
http://www.hindholm.skoleintra.dk/Infoweb/Indhold/M�nedsbreve/2014/Skak.pdf
http://www.hindholm.skoleintra.dk/Infoweb/Indhold/M�nedsbreve/2014/S�ndagsavisen%201.pdf

