Hindholm Privatskole
Månedsbrev - marts 2015
Velkommen til de nye små
7. april begynder 24 børn på skolen. Det er de nye børnehaveklasseelever, der ligesom tidligere år kan begynde deres skolekarriere
på HP allerede i april.
I løbet af april, maj og juni lærer de skolen og klassekammeraterne
at kende, og de vil således være klar til den første ”rigtige” skoledag
den 10. august.
Vi byder de nye elever og deres forældre velkommen på Hindholm
Privatskole .
10. klasse - igen
Forhåbentlig vil det kun være i dette skoleår, at HP ikke tilbyder 10.
klasse. For det er nu besluttet at oprette 10. klasse fra skoleåret
2015/16 - altså efter sommerferien. På nuværende tidspunkt er der
indmeldt 16 elever, og det er et fint antal. Både fagligt, socialt og
økonomisk hænger det sammen.
Vi glæder os til at tage imod de nye elever i 10. klasse.
Parkering
Der må ikke standses eller parkeres i svinget ved indkørslen til skolen. Derfor skal efterskolens parkeringsplads benyttes.
Af hensyn til nye og flere nuværende forældre på skolen genudgiver vi den
visuelle guide til korrekt og sikker parkering ved skolen.
Se guiden her

Så er der koncert
Så nærmer tiden sig for den årlige elevkoncert. Eleverne i 2. - 6.
klasse har i den sidste tid øvet på at blive klar til koncerten. Hver
klasse bidrager med en sang og med et orkesternummer - også
med sang.
Det vil som altid blive en hyggelig aften med optræden og med indlagte fællessange. Kom og vær med. Alle er velkomne.
Koncerten finder sted onsdag den 18. marts kl. 19 - 20.30.
Musikundervisning
Husk at der er mulighed for individuel instrumentundervisning på
skolen. School of Music i Næstved underviser her på skolen mandage og onsdage. Der undervises i guitar, klaver, trommer, bas og
solosang.
Tilbuddet gælder også forældre.
Få mere i information her

Forældrekredsmøde
at der er forældrekredsmøde den 29. april.
Næste månedsbrev kommer i uge 15
Mogens Olesen

