Juninyt 2016
Sofiehøj Friskole, SFO og klub
Velkommen til Clara i bhv.kl., Rasmus i 3. kl. og Viktoria i 6. klasse.
Også velkommen til Dielza der har fået arbejde i SFOen.
Vi går nu den tid i møde, hvor skoleåret er betydeligt travlt, da det skal afsluttes samtidig med, at der skal planlægges nyt, men det er så sandelig også den allerbedste tid på året med så mange positive og glade oplevelser.
Ud over at vejret tilsmiler os, er der en ihærdig og spændt stemning i forhold til de afsluttende prøver, der strækker sig fra start maj til 22. juni. Nogle jubler –andre grubler, og for en del går tilfældigheders og stor arbejdsindsats betydning nu op. Det er også nu, at det bliver virkeligt at elever skal videre, væk fra os alle og vi skal tage
afsked med hinanden. Derfor vil jeg minde om vores sommerfest onsdag d. 22. juni, hvor vi håber alle skolens
elever og forældre deltager. Her skal vi sammen dimittere vores 9. klasse, og vi skal se de forskellige historiske
områder, eleverne har arbejdet med i emneugen. Vi sætter flere buffet-steder op i år, da vi jo er blevet flere og
ikke kan være omkring eet bord. I vil modtage en invitation i næste uge.
Inden for de sidste uger har vi arbejdet med at afdække, om vi skulle oprette to børnehaveklasser i august. Vi har
kigget på, hvor vi har kvadratmeter med lav anvendelsesgrad og har fundet et par muligheder. Baggrunden er, at
vi siden sidste sommer har haft rigtig mange forespørgsler til årgangen, hvor vi har måttet skuffe interesserede
børn og forældre. Mange har naturligvis fundet andre skoletilbud, og børnene er allerede startet i miniSFOer.
Men da tanken opstod, blev det et ”Hvorfor ikke?” Vi ser det som en god måde at skabe endnu bedre læringsmuligheder for børnehaveklasse-eleverne, men også et bredere socialt grundlag for leg og venskaber. Jo flere ansatte, desto flere muligheder for at få høj faglighed i spil, hvor den gør mest gavn. Det er ikke på nuværende tidspunkt intentionen, at vi skal have to spor hele vejen op. Men hvis vi igen oplever så stor tilslutning til et enkelt
klassetrin kan en parallelklasse overvejes. I bestyrelsen og blandt ansatte er der enighed om, at vi ikke giver køb
på fortsat at være en skole, hvor alle kender hinanden i et overskueligt og trygt miljø. Beslutningen træffes i starten af denne uge.
Fagfordelingen for næste skoleår er på plads, og vi går videre med at få lagt skemaer. Hvornår de er endeligt på
plads, er ikke sikkert endnu. Når I får dem, kan I se den samlede lærerbesætning på klassen. Her kan I se dansk
og mat.-lærer. Dansklærer står først og der er sat * ved den lærer, der har klasselærerfunktionen.
Bhv.Kl.: Lykke*. Matematik og aktivitetstimer: Helle
1. Kl.: Mia*. Matematik: Betina, aktivitetstimer: Jeanette
2. Kl. Maj-Britt*. Matematik: Christian, aktivitetstimer: Susanne
3. Kl.: Heidi*. Matematik og aktivitetstimer: Lizette. Mia har de
øvrige 11 lektioner i klassen
4. Kl.: Mikkel*. Matematik: Betina
5. Kl.: Betina*. Matematik: Sune
6. Kl.: Mikkel. Matematik: Lizette*. Malene fortsætter med engelsk
7. Kl.: Kurt. Matematik: Christian*.
8. Kl.: Malene. Matematik: Sune*
9. Kl.: Kurt* Matematik: Claus

Vi glæder os til at se jer til sommerfesten, og I er også meget
velkomne sidste skoledag, som altid er munter.
Venlig hilsen Elisabeth

Nyt fra SFO og klub
Nu er der rollespil for alle om tirsdagen - både sfo- og klubbørn. Så her må man gerne
tage ”våben” med.
Der er med hytter, hængekøjer og kabelruller
væsentlig mere aktivitet i forhaven, hvor også
hulerne spiller en stor rolle- og hængekøjerne
er så populære at vi har valgt at købe en mere.

Husk at rydde op i garderoberne om fredagen, så vi kan få gjort rent.

