Augustnyt 2016
Sofiehøj Friskole, SFO og klub
Så er et nyt frisk skoleår skudt i gang, og vi glæder os. Det var dejligt, at så mange af jer havde mulighed for
at deltage i lørdags. Næste år falder første skoledag d. 12. august, så husk at sætte x i kalenderen.
Velkommen til Amelia, Freja og Chastine i 7. kl. og Valdemar i 2. kl.

I elevernes sommerferie fik lærerne førstehjælpskursus. Livas morfar, der arbejder med at give de lovpligtige kurser, underviste os uden beregning, tak for det. Næste kursus bliver for det pædagogiske og administrative personale, så vi alle er godt rustet.
Vi har fra dette skoleårs start valgt at servere økologisk mad i morgen-SFOen. Om I så også vil levere økologiske råvarer til SFO og klubbens eftermiddagsmad er naturligvis op til jeres overbevisning og pengepung.
Husk at alle elever skal i bad efter idræt - også når timerne ligger op til at man får fri, for vi vil gerne lære
dem, at sport og badning hører sammen. Hvis idrætstøjet er glemt, deltager man i sit almindelige tøj, og er
håndklædet også glemt, har vi et rent håndklæde man kan låne. Det tages efterfølgende med hjem, vaskes og
afleveres til idrætslærer.
I år har vi, som nævnt på 1. skoledag, fokus på elevfravær. Vi ligger lidt højt, når vi sammenligner os med
gennemsnittet i landets folkeskoler. En relevant overvejelse er at en elev, der er væk fra undervisningen (ved
sygdom, ferie-fri, tandlæge og lægebesøg) 20 dage om året, mister 10% af sin undervisning. Over et skoleforløb på 10 år, svarer det til at barnet mangler et helt skoleår!
Hvis I har sygt barn, så informér lærer på intra –gerne første sygedag før kl. 8.15, og ellers efterfølgende.
Vi er ved at skifte til elektronisk fraværsregistrering, så vi løbende har øje på fraværet. I kan have in mente,
at et fravær på 8-10 dage pr. skoleår, er det inden for det forventelige. Over 10 dage er højt. Hvis barnet er
uoplagt eller sløjt, og I beslutter at sende det i skole alligevel, så undlad at oplyse barnet om, at det kan blive
hentet, hvis det fortsætter, for så bliver det helt sikkert værre, giv i stedet lærer besked på intra, om at barnet
var utilpas om morgenen. Man kan jo godt opleve utilpashed, der forsvinder op ad dagen.
Jeg lægger ferieplanen for skoleåret 17-18 ud på intra nu, så I kan se, hvornår der er skolefri.
Vi er i fuld sving med at planlægge lejrskolen d. 6.-8. september. Der vil blive lagt opslag ud om hjælp t forskellige ting i den forbindelse. Vi glæder os til at skulle afsted med så mange dejlige børn og unge.
V.H. Elisabeth
Nyt fra SFO og Klub
Jonathan og Jeanette er ved at bygge en ekstra arbejdsstation til SFO-køkkenet, så vi får lidt mere plads at
tilberede mad på.
Aktiviteter i den kommende tid:
Der er rollespil for sfo-børn om onsdagen. Medbring meget gerne rollespilsvåben.
Der er rollespil for klubbørn om torsdagen. Medbring meget gerne rollespilsvåben.
Beachparty´et i klubben har vi været nødt til at sløjfe, bl.a. fordi vi ikke kan være i svømmebadet. Til gengæld vil der være halmballer og støvledans i et brag af en høstfest den 22. september.

Regler for mobiler/Ipads og computer i sfo og klub:
Mobiler/Ipads og computer er ikke i brug i sfo-tid. Dette gælder også, når der skal laves legeaftaler og aftaler
om, hvornår børnene må gå hjem. I klubben gælder andre regler, men så snart klubbørnene befinder sig på
fællesområder (den gamle have, sfo´en eller andre steder udenfor) så gælder sfo´ens regler. Vi vægter bl.a.
spillekulturen højt og vil gerne have, at børnene finder andre måder at være sammen på end foran en skærm.

