Hindholm Privatskole
Månedsbrev - september 2014
Musikskole
Skolens samarbejde med School of Music kører nu på skinner. Der
er 18 tilmeldte elever og forældre. Tilbagemeldingen fra eleverne
er, at undervisningen er spændende, og lærerne er fantastisk dygtige. Om mandagen er der undervisning i sang, om tirsdagen trommer, og om torsdagen er det klaver, guitar og bas.
Tilmelding er stadig mulig.
Informationsmøde om HP
Hvert år holder skolen et offentligt informationsmøde, hvor vi fortæller om vores skole, om undervisningen, om dagligdagen og alt andet, som kan interessere forældre, der skal vælge skole til deres
barn. Mødet afholdes onsdag den 1. oktober kl. 19 i fællessalen i
bygning E.
Office 365 - vigtig oplysning
Måske beder Office 365 om, at man aktiverer officepakken. Det gøres ved, at man skriver brugernavn, efterfulgt af @hindholm.dk.
Derefter adgangskode.
Hvis pc’en driller, så gå trygt til Curt Rasmussen, som har fast pclægevagt tirsdage fra 11.15 - 12.45 og fredage fra 11.30 - 12.45.
Konsultationen foregår i SFO’en.
Skolefoto - 2. heat
Skolefotografen kommer på skolen igen den 16. september for at
fotografere elever, der var fraværende ved første runde eller elever
hvis foto ikke er tip-top.
En bevægende emneuge
Uge 41 - ugen før efterårsferien - vil også i år være en uge fyldt
med aktiviteter og bevægelse. Den almindelige undervisning er afløst af alle mulige og umulige idræts– og legeaktiviteter. Mere information følger.
Serviceleder fratræder
Skolens serviceleder siden 1996, Jørgen Frederiksen, har valgt at
gå på efterløn. Han har sidste arbejdsdag fredag den 10. oktober.
Denne dag holder skolen en afskedsreception fra kl. 13 - 15. Alle er
velkomne. Mere om Jørgens fratrædelse i næste månedsbrev.
Serviceleder tiltræder
Skolen har ansat Carsten Kirkebjerg som ny serviceleder pr. 1.
september. Dermed kører han og Jørgen parløb frem til 10. oktober. Carsten har i forvejen kendskab til skolen, idet han er far til en
elev i børnehaveklassen. Vi ønsker Carsten velkommen på Hindholm privatskole.
Næste månedsbrev kommer i uge 41
Mogens Olesen

