
Oktobernyt 2018 
Sofiehøj Friskole, SFO og klub           

Velkommen til Anna i 4. klasse. 
Tusinde tak til de forældre og børn, der deltog på arbejdslørdagen i lørdags. Fine billeder derfra i Roskilde Dag-
blad. Næste arbejdslørdag er d. 6. april 2019, hvor nogle af jer, der ikke kunne deltage denne gang får mulighe-
den. Der vil i vinter/forår også blive større ad hoc opgaver, hvor vi skriver ud for at få jeres hjælp. 
Jeg er blevet gjort opmærksom på, at det firma der i år tager skolefotos, er dyrt. Sidste år var flere forældre kede 
af kvaliteten, og foreslog dette firma. Skolen har ingen interesse i, hvilket firma der får opgaven, så længe det 
kan ske på en måde, så undervisningen forstyrres minimalt. Vi prøver gerne et andet firma næste år - hvor prisen 
er mere konkurrencedygtig. 
I klub og SFO har børnene de sidste to mandage lagt energi i at bage til ”Bag for en sag”. Det blev solgt i café i 
går, hvor mange forældre og bedsteforældre dukkede op til et par hyggelige timer. Overskuddet går til børnetele-
fonen, der benyttes af mange tusinde børn årligt. Tak for opbakningen. 
Onsdag d. 31/10 kl. 17.30 er der halloween i SFOen. Mere info følger. 
9. klasse tager efter ferien 12 dage til USA-rigtig god tur til jer. Vi glæder os til at følge jer på face-
book. 
   
                    Venlig hilsen Elisabeth 

Har du hørt at……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. klasse skal på mad-lejr i uge 45. 

 Magasinet Fri er godt at få friskole-forstand af. Det kan findes i stativet 
ved trappen v. hovedindgangen. 

 Det er tid for hjemmesko. 

 6. kl. har lavet en udstilling om 9/9/11, der kan ses i vitrineskabet på 
gangen v. kopimaskinen. 

 Malene vender tilbage fra barsel efter ferien. Velkommen tilbage :-) 

Motionsdag 
Bike n run, rulle/skating, 
skovtur, stjerneløb og  
Counter Strike uden 
skærm.  
Der var gang i den i dag, 
hvor alle elever var aktive 
på kryds og tværs af klas-
ser. 
Vejret var helt i top, og det 
var en rigtig god afslutning 
på det første kvartal af 
skoleåret. 

Valgfag i næste 

kvartal 
Indskoling: natur  og 
udeliv, billedkunst, lyt og 
lær, rend og hop. 
Mellemtrin: juleman-
dens værksted, akrobatik 
og spring, stjerneløb. 
Overbygning: Samspil, 
fransk, boldspil, skulptur 
og kæmpe-papmaché. 


