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                  Sofiehøj Friskole, SFO og klub           

Så kom vi ind i den første forårsmåned, hvor Lisette gradvist starter op igen efter et længere sygdomsfor-
løb. Christina er startet og gør rent hos os om formiddagen og er i SFO/klub om eftermiddagen  
Vi skal også byde nye elever velkommen: Louise i 7. kl., Karoline i 5. kl., og Marius i bhv. kl. 
 
I dette skoleårs budget er der sat midler af til flere forskellige områder. Vi indkøber bl.a. en masse nye 
spændende bøger til biblioteket, som vi vil bede jer hjælpe med at passe godt på, så de kommer så mange 
elever til gode som muligt. De er mærket med blåt tape, og skal retur igen til biblioteket efter udlån. 
For at styrke undervisningen i musik, idræt og sløjd er der også her sat midler af. Dét område der er allo-
keret flest penge til, er it. Vi indkøber to projektorer og et smartboard,  så indskoling og mellemtrin også 
får fordele af de muligheder, der ligger her. Yderligere indkøbes der et nyt klassesæt af bærbare compute-
re. Når temperaturen stiger udenfor, får vi lagt et nyt lag asfalt i gården ved flagstangen, så den ikke læn-
gere føles som en pukkelpiste at køre på. 
Vores julemarked i slutningen af november gav overskud, som nu bliver omsat til en koldvandsautomat. 
Jonathan er ved at installere den på gangen mellem billedkunstlokalet og 4. klasse. Jonathan også taget hul 
på renovering af toiletterne mellem klub og børnehaveklassen, så de får et mere indbydende og rengø-
ringsvenligt design. 
 
Vi får brug for forældre til at hjælpe i SFO og klub d. 31. marts fra kl. 13.00-17.00, hvor vi afholder net-
værksmøde for kolleger fra 6 andre friskoler. I bedes tilmelde jer på intra, hvor jeg lægger opslag ud. Sidst 
var der ingen, der meldte sig, så denne gang håber vi på, at 6-7 forældre tilbyder deres hjælp. Vi skal nok 
komme med en plan med ideer til aktiviteter og struktur. Dette er én af de opgaver, hvor vi har brug for 
jeres hjælp, ligesom når vi kalder til arbejdsweekender, efterlyser materialer m.m. Udbyttet for os er stort, 
og det kommer i sidste ende jeres børn til gavn, at vi dygtiggør os, ligesom I får en god mulighed for at 
lære børnene at kende og for at vise børnene jeres engagement. 
 
Vi er tilmeldt Rynkebyløbet, hvor vi d. 18. marts har et sponsorløb til fordel for Børnecancerfonden. I vil 
få et orienteringsbrev samt en sponsorseddel hjem i næste uge, og der er også lagt info ud til klassernes 
intra.  Eleverne blev introduceret til det på morgensamlingen i onsdags. Når I skal skrive beløb pr. runde, 
så vær opmærksom på, at nogle elever virkelig kan løbe langt ;-) fx kan en elev måske løbe ruten, der er 
på 600 m 15-20 gange, og hvis I donerer 5 kr. pr. runde, bliver det  75-100,-kr. Bare så I ikke bliver over-
raskede. Det er ikke beløbets størrelse, der er afgørende, men at vi i fællesskab gør noget for andre, der 
befinder sig i en svær situation. 

 

 

Nyt fra SFO og klub 
Krea laver dukkesenge, se den fine dukkeseng, der er udstillet 
i glasskabet ved biblioteket. 
Tak for al den gode frugt vi får. Ungerne nyder det om efter-
middagen. 

I kan nu fremover bruge tavlen til at se, 
hvor jeres barn er, når I henter. De er så 
glade for at bruge den. 

Efter veloverståede projekt-fremlæggelser er 9. klasse ved at 
forberede sig til deres tur til USA i slutningen af denne må-
ned. Dagen efter endt påskeferie tager de afsted ud i den store 
verden. Rigtig god tur. 
Øvrige lejrskoler for 2.-3., 6.,7. og 8. klasse ligger i uge 17. 
 
De af jer der har søskendebørn med skolestart 2017, bedes få 
dem indskrevet, hvis I vil sikre jer en plads, for vi får en del 
henvendelser udefra på årgangen.        Venlig hilsen Elisabeth 


