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Velkommen til Emma i 6. klasse.  
 
Så er vi klar med mad igen i skoleboden. Første dag I kan købe mad er fredag d. 1. november. Der be-
stilles her på intra, som I kender det. I skal bestille senest onsdag d. 23/10 for at få mad d. 1/11. Mad til 
uge 44 bestilles altså senest onsdag i uge 43 og mad til uge 45 bestilles senest onsdag i uge 44… 
I starten betales via kontonr.: 1344 6273840468. Senere bliver det via mobilepay. 
Vi tilstræber at følge de gældende anbefalinger fra sundhedsstyrelsen, hvor der bl.a. tænkes i magre og 
grove råvarer. Vi tilbereder det meste fra bunden af friske råvarer. Maden tilberedes hos Dalls smørre-
brød i Skibby og transporteres herud i varmekasser. 
Der kan hver dag vælges mellem dagens ret eller to forskellige slags sandwich eller en pastasalat m. 
grovbolle. Uanset valg af mad er prisen 25,-kr. 
Vi opstiller en lille ”ønskebrønd”, hvor store og små kan lægge forslag til Betina og Stine fra Dalls. 
 
Omdelingen af skolemælk har været lidt ustabil, men det hanker de søde børn i 5. klasse op i nu. En del 
børn drikker ikke deres mælk, så måske I lige kan vende det hjemme. 
 
Rikke Feld har tegnet skolens nye logo, som I kan se øverst på siden. Den grønne bue symboliserer Sofi-
ehøj i fysisk form, bogen står for skole og faglighed, og de 5 farvede bolde symboliserer skolens 5 værdi-
er. Vi synes, det er blevet et godt logo med bevægelse og farver, der også kan udtrykke, at vi er en ny 
skole i bevægelse, og at skolen har forskellige farverige familier og ansatte. Vi arbejder på at få trykt 
magneter og streamers til biler. Jeg skriver ud, når vi har dem klar, så I har mulighed for at reklamere lidt 
for skolen. 
 
Mandag efter ferien drager 9. klasse med Tobias, Nicolai og Claus 14 dage til USA. Rigtig god tur til jer. 

Vi glæder os til at følge jer på facebook. 
 
Vi vil gerne have flere piger i 2. klasse og flere drenge i 7. klasse. Spred gerne budskabet, 
og hent evt. foldere om vores overbygning på kontoret, som kan lægges rundt omkring, 

hvor I færdes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huskat 
 
 

Bag for en sag. Torsdag d. 10.oktober 
kl. 15.00 – 17.00 i samlingssalen. 

At få tømt SFO-garderoben før efter-
årsferien 

Halloweenfest i SFO og klub d. 31/10 –
opslag følger 

Efter efterårsferien skal 0.-6. kl. huske 
at have et par indesko med. Et par eks-
tra sokker er også en god idé. 

Stor kran med fiskekutter ankommer på legepladsen, og får mange 
spændte tilskuere ;-) 


