Hindholm Privatskole
Månedsbrev - oktober 2014
Transporttilskud 2014/15
I dette skoleår vil tilskuddet til transport blive udbetalt som et engangsbeløb, som vil blive modregnet i skolepengene for februar
2015. Enkelte familier modregnes over to måneder, fordi deres tilskud overstiger en måneds skolepenge.
I vil som altid få en beregning af jeres tilskud, når vi har fået den endelige afregning fra Fordelingssekretariatet. Det vil ske i januar
2015.
Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte skolens kontor.
Jørgen Frederiksens sidste arbejdsdag
Skolens serviceleder, Jørgen Frederiksen, har valgt at gå på efterløn. Hans sidste arbejdsdag er 10. oktober.
Jørgen har været ansat siden 1996, og han har i den grad sat sit
positive præg på skolen. Utallige er de store og små vedligeholdelses– og renoveringsprojekter, som Jørgen har udtænkt og gennemført. Tak til Jørgen for stor indsats gennem alle årene, og vi ønsker
held og lykke med den ”nye” tilværelse.
Skolen holder afskedsreception fredag den 10. oktober kl. 13 - 15 i
fællessalen i bygning E. Alle er velkomne.
Tur til åen
Hindholm Privatskole er omgivet af en natur, som ikke bare er
smuk, men også særdeles velegnet til undervisning. Vi bruger naturen omkring os mere og mere.
Læs om 0. og 2. klasses tur til åen.

Pas på hinanden i trafikken
Man skal altid være opmærksom i trafikken. På Hindholmvej er de
kritiske steder dér, hvor bilerne skal krydse cykelstien. Der er meget trafik om morgenen - lidt kaotisk faktisk - og cyklisterne på cykelstien kan være vanskelige at få øje på. Værre bliver det jo nu,
hvor det bliver mørkt om morgenen.
Se lige her, hvad man skal være opmærksom på.

Spil dansk 2014
Traditionen tro deltager Hindholm Privatskole i Spil-dansk-dagen.
Det er torsdag den 30. oktober kl. 8.30 - 9.30. Vi synger gode sange sammen. Forældre er meget velkomne til at bryde ud i sang
sammen med elever og ansatte.
Til de morgenfriske forældre er der kaffe/te og en ostemad i fællesNæste månedsbrev kommer i uge 45
Mogens Olesen

