
Velkommen tilbage efter en velfortjent lang ferie, hvor I forhåbentlig har kunnet koble af på trods af det 
blandede vejr. Også velkommen til Emilia og Clara der starter i 8. klasse. 
 
Anders Jepsen starter mandag som vikar for René, der desværre er blevet syg. Velkommen til Anders og 
rigtig god bedring til René. Vi har ansat Ole Hallenberg som barselsvikar for Malene, der går fra d. 22. sept. 
Ole starter d. 1. sept. Det gør Majken Petersen også. Majken er vores nye matematiklærer og klasselærer i 1. 
klasse. Håber I alle falder hurtigt til og bliver glade for at være en del af Sofiehøj. 
 
Flaget går til tops, når vi atter mødes igen på lørdag kl. 9-12. Vi glæder os til at se jer alle, hvor der også vil 
være festlig markering af Sofiehøjs 5-års fødselsdag. Kom i god tid, hvis I ikke vil være nødt til at par- 
kere langt fra skolen. 
 
Før ferien var der tilmelding til franskundervisning i overbygningen. Vi blev glade for, at så mange (22) ele-
ver gerne vil bruge ekstra tid på at lære fransk. Anna har været i Frankrig og hente spændende og flotte un-
dervisningsmaterialer hjem, og vi glæder os til at starte faget op. Vi håber på at kunne gøre brug af nogle af 
vores kontakter i det franske skolevæsen, så vi kan finde en god venskabsklasse og kommunikere med. 
 
Skoleboden 3S er også i fuld sving, og det bliver spændende at se, hvordan det vil udvikle sig. Husk at I 
hver uge (bortset fra når vi har anderledes uger) kan se ugens retter og melde til helt frem til søndag. For 
skolens yngste elever er det nok en god idé, at de opbevarer penge til bod-mad et bestemt sted fx i penalhu-
set, så de ikke taber dem under leg i frikvartererne. 
 
Der lægges orientering ud om vores fælleslejrskole i dag, så I kan se, hvad jeres opgaver består i. Vi skriver 
ud senere efter telte m.m., når vi ved hvilke klasser, der ønsker at campere. Det bliver en lejrskole, hvor alle 
kan få prøvet sjove og spændende aktiviteter. Vi vil i de næste uger efterlyse hjælp til forskellige aktiviteter. 
 
Der er i løbet af ferien installeret elektroniske tavler og projektorer i alle undervisningslokaler, og vi er i fuld 
gang med at prøve de mange muligheder af. Husk at det forventes at elever i 7.-9. kl,. selv har bærbare Pc'er 
med eller andre devices. Det er vigtigt, at det bliver en daglig rutine på linje 
med at huske madpakke, buskort, taske… 
 
Venlig hilsen Elisabeth 

 

Augustnyt 2017 
Sofiehøj Friskole, SFO og klub           

Huskat: 
 
 

 
 At I kan se alle datoer 

for skole-hjemsamtaler, 
forældremøder og andet 
i skolens årskalender 

 Indbetale  til lejrskole - 
opslag er lagt ud på 
klassernes opslagstavler 

 Første arbejdslørdag er 
d. 7. oktober 2017 

 At få bundet alle dine 
bøger ind 

 Når du smiler til andre - 
smiler de til dig…  

I SFO har vi haft et par rigtig gode uger med de nye børnehaveklasse-
børn, der allerede er faldet godt til :-)  

Rikke efterlyser et brugt strygejern til Design-lokalet. Så hvis I ligger 
inde med et, har det interesse. 

Vejret i Kirke Hyllinge 
Lørdag d. 12. august 
19° . 0 mm. 


