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                  Sofiehøj Friskole, SFO og klub           

Oven på en vellykket lejrskoleuge med ekskursioner og kurser samt noget vin-
terligt vejr, er vi stort set samlet igen i de vante rammer. 
De skriftlige prøver starter og løber over de næste 2 uger, mens mellemtrin og 
indskoling er vendt tilbage til den skemalagte undervisning. I uge 17 har vi haft 
flere ansatte afsted på meget inspirerende kurser inden for begynderlæsning og 
indskolingsmatematik, så nu skal der videndeles. 
Velkommen til Leander i 5. kl.  
Christina, der har gjort rent hos os, har fået nyt arbejde, så der er indgået en god 
aftale med rengøringsfirmaet Zeymer Rengøring, så skolen stadig kan oprethol-
de et godt rengøringsniveau.  
Til lykke til 7. klasserne med konfirmationerne. Vi håber, I får en dejlig minde-
værdig dag. 
Hvis der stadig er søskendebørn til skolestart i august 2017, som ikke er ind-
skrevet, skal I huske at barnet skal være indmeldt senest 1. august 2016 for at 
opretholde en eventuel søskendefordel.                          Venligst Elisabeth 

Når der lægges ny asfalt lige uden for vinduerne kan  der 
ikke undervises …;-) 

Børnehaveklassen april 2016  ꜛ 

 
majkat, majmånedskat, 
person, der 1. eller 31. maj 
lader sig narre, fx af en 
opdigtet historie.  
En kat født i 
maj,majkat eller majmå-
nedskat, havde ifølge folke-
troen så dårligt syn, at den 
ikke egnede sig til at fange 
mus.  

Nyt fra SFO og klub 
 

Vi har malet spille-plader på bor-
dene, og der er rigtig god gang i 
brikkerne. Ude i baghaven indret-
ter vi bålsted, så vi kan få startet 
bål-aktiviteter op. 
Husk udetøj –vi er ude hver dag, 
og det er koldt endnu. 
Om fredagen bedes I rydde op i 
børnenes garderober. Alt skal 
væk fra gulvet, så vi kan få gjort 
rent. Jonathan har sat nye fliser 
op i SFO-køkkenet – bemærk 
hvor flot det er. 

←ꜛ 

Rundt omkring 
på skolen ud-
stilles så man-
ge flotte , sjo-
ve og glade 
elevarbejder 
fra undervis-
ningen i billed-
kunst. Tak :-)  


