
       Februarnyt  2019 
        Sofiehøj Friskole, SFO og klub           

Velkommen til Isabel Ter-Borch, der er ny lærer på Sofiehøj. 
Der er 3 ledige pladser til skolestart i 0.kl. 2020. Søskendebørn bevarer deres fordel, hvis de er skrevet op før som-
merferien 2019…. 
Vi har indkøbt 24 nye Chromebooks, der er taget i brug og sammen med de øvrige klassesæt, er vi ret godt kørende 
med it.  
I Niels Bohr er der aktivitet igen. Der er renset op og lagt nyt gulv efter svamp i lokalet i efteråret.  
I skolekøkkenet går det fremad. Der er sat nye vinduer i og køkkenerne er ved at være samlet. Vi håber på, at lokalet 
er klar til undervisningsbrug efter vinterferien. 
1. marts har vi elevtrivselsdag hele formiddagen og fastelavn fra kl. 12.30-13.50. Undervisningen stopper denne dag 
kl. 13.50 for alle elever.              Elisabeth 

 Nyt fra SFO og klub 
 
Vi har meget glemt tøj liggende i SFOén. Vi afleverer det til genbrug lige ef-
ter vinterferien i uge 8, så hvis Jeres børn har glemt tøj lig-
gende, bedes I komme og redde det, inden det ryger videre. 
 
Fredag d. 1. marts afholder vi også fastelavn i SFOén. Vi klæder os ud, leger 

fastelavnslege og spiser et eller andet, der har med fastelavn at gøre. Vi glæder os til at se, robotter, løver, cow-
boydere, prinsesser og mange andre skønne skabninger.  
 
Onsdag d. 6. februar har vi forældrekaffe for SFO og klub. Tag din pc eller telefon med, for I vil her få mulig-
hed for at få et mini kursus i Tabulex, hvis I ikke helt kan komme i gang med det! Så vil der selvfølgelig være 
kaffe og the og hyggelig samvær med børn og personale. 
 

Efter vinterferien vil Dunja starte kokkeskole op i SFO. Her er der plads til 10 børn, 
som skal lave små retter. Se nærmere info og tilmeld Jeres børn på Tabulex (først til 
mølle). 
 

I klubben arbejder Linda og nogle af børnene med en micro-musical, som skal ende ud 
med en fremvisning i starten af april for børn og forældre. De øver hver mandag og 
der er plads til flere aktører.  


