Oktobernyt 2014
Sofiehøj Friskole, SFO og Klub
Allerførst vil jeg sige tusinde tak for den varme velkomst, jeg har fået på Sofiehøj Friskole. Det har været en
fornøjelse at starte op her.
Vi skal også sige velkommen til Peter, der har været ansat før, og som nu skal undervise i N/T, biologi og
idræt. Peter er læreruddannet og har mange års undervisningserfaring. Også velkommen til Asta i 4. kl. vi håber du hurtigt finder dig til rette her hos os.
I det flotteste sensommervejr i weekenden var mange forældre aktive på skolen. Der blev arbejdet med mange
forskellige ting bl.a.: maling af skråvinduer, hovedrengøring, slibning og maling af garderobehylder, vægdekoration, ny terrasse, vinduespudsning, maling af udhæng, bygning af brændeskur og sandet kom retur i sandkassen. Der var naturligvis også et yderst produktivt madhold, der sørgede for energi til alle. Dejligt at forældre og
elever lægger kræfter i at skabe de bedst tænkelige rammer for den daglige undervisning. Der vil atter være
mulighed for at indgå i et praktisk og socialt fællesskab om skolen d. 11.-12. april 2015, hvor der igen afholdes
arbejdsweekend.
I denne uge har vi én af vores anderledes uger. Det giver mulighed for at de enkelte klasser kan fordybe sig
inden for et fagligt område. Der arbejdes med forskellige emner bl. a.: Brand og sikkerhed, læsning, koordinatsystemer, jægerstenalderen, norsk/svensk, trivsel, natur/teknik-forløb og restauration. Fredag har vi motionsdag, husk tøj man kan røre sig i og sikkerhedsudstyr, hvis du er én af dem, der skal stå på rulleskøjter eller løbe
på løbehjul. D. 22. okt. Har vi info-aften for kommende børnehaveklasser og d. 24. okt. drager vi af på
pædagogisk weekend, hvor vi vil lægge energi i at arbejde med evaluering af vores samlede undervisningstilbud, vores faglighed, indholdet i aktivitetstimerne, og hvordan vi ser de fysiske rammers betydning for læreprocesserne. Det er spændende og vigtige emner, som vi ser frem til at drøfte.
Under nyt fra kontoret har vi lagt sorgplan for skolen. Det er et nødvendigt redskab, der tydeligt angiver, hvordan vi handler i krisesituationer.
Planen er lagt ud på intra under nyt fra kontoret. Læs den en dag du har god
tid.
Nyhedsbrevet sender vi ud hver måned. Håber I får gavn af informationerne.
Venlig hilsen Elisabeth
God efterårsferie
Kolde kartofler, jord under neglene og
lange arbejdsdage på alle fire mellem
kartoffelrækkerne. Sådan kender de ældre generationer kartoffelferien, der i
dag hedder efterårsferie og mest handler
om familiehygge og kastanjedyr ….

Vi mangler ovnfaste fade i hjemkundskab, så har du fade stående, du ikke
bruger, eller falder du over nogle på et loppemarked, tager vi gerne imod

Huskat:



Reflekser gør dig
synlig i mørket



Sutsko, tøfler, slippers,
hjemmesko...Kært barn
har mange navne. Husk
at holde dine fødder
varme og tørre i den
kolde tid.



Når du smiler til andre smiler de til
dig…

Nyt fra SFOèn
Så har vi lidt nyt igen. Først og fremmest vil vi gerne sige jer tak for alle de ting og materialer i kommer
med, det er os en stor hjælp. Også tak for masser af forskellig frugt, melprodukter, kiks, nødder, rugbrød
m.m. Vi har rigeligt mel nu, så det må i gerne holde tilbage for en periode. Jeg vil også sige tak for alle de
ting vi har fået ind til Bamse/pude rummet, her holder vi også en pause med at tage imod flere ting. Får vi
for meget ind i rummet bliver det for svært for børnene at rydde op, så derfor har vi lige nu det vi skal bruge, tak for det 
Vores understøttende undervisningstimer, også kaldet aktivitetstimer, har nu været i gang i snart et par
måneder, og jeg tænker at både børn og voksne ved hvad det handler om. Det er en anderledes opgave
som det pædagogiske personale prøver at løse bedst muligt. Vores mål med timerne er at lave aktiviteter,
bevægelseslege, og have fokus på inklusion i klasserne. Det der bliver lavet med børnene er fx rundbold,
ture til skoven, stikbold, teater, katten efter musen, byen sover, der bliver tegnet tegninger, bagt kage, lavet lege i hallen. Som Elisabeth skriver, vil vi på pædagogisk weekend arbejde videre med de understøttende undervisningstimer, således at lærere og pædagogisk personale får tid til at evaluere på de sidste par
måneder samt får lavet samarbejde omkring timerne fremadrettet.
Børnene kommer en time senere på SFO
og vores eftermiddag er blevet kortere. Vi
har alligevel en rigtig god eftermiddag
sammen med børnene. Vi har frugten klar
til børnene, når de har fri og børnene deler
frugt ud med stor glæde. Vores aktiviteter
går i gang lige efter skole. Børnene har helt
klart en oplevelse af, at de er kommet en
time senere på SFO, flere udtrykker overfor forældre der kommer for at hente, ”Jeg
vil ikke med hjem, for jeg har jo ikke nået
at lege”. Børnene er, efter en lang skoledag,
glade for at komme på SFO, hvor de kan
lege og lave lige det de vil
Vores rullesæson er slut nu og starter op igen til foråret. Legetøjsdag hver fredag fungerer godt. Der er stadigvæk børn der har legetøj med de andre dage, her fortæller vi børnene, at det kun er om fredagen og kun
i SFO tid.
Efterårsferien står for døren for mange, det bliver dejligt for børnene med en pause fra skolen og med
samvær og afslapning med familien. Tak fordi I har været så gode til at give besked til os vedrørende uge
42, vi mangler kun at høre fra 12 forældre. Jeg beklager at I ikke har kunnet skrive tider på tilmeldingen
for hvilket tidspunkt jeres barn skulle komme, det skal jeg nok sørge for I kan til vinterferien. Jeg har personale på fra morgen til aften hele uge 42, så de børn der er tilmeldt kan komme fra tidlig morgen, bare de
kommer senest kl.9.30, så vi kan tage på tur herefter. Der bliver et par ture i løbet af ugen, dem kan i høre
mere om mandag i uge 42.
Efter efterårsferien starter vi op med juleværksteder, hvor børnene kan lave julegaver. Vi har et juleværksted åbent hver dag, det er Jeanette og Annette der står for det. Juleværkstederne kører indtil december
måned, hvor vi skal bage med børnene, klippe klistre m.m.
Hilsner fra Majvi

Nyt fra Klubben
Så er der også nyt herfra, går man i øjeblikket ind i klubben har vi fået nye rum  På forældreweekenden
er der blevet malet hvidt i alrummet og der er også malet hvidt i Susannes værksted. Det er blevet utrolig
flot og jeg vil gerne sige tak til alle forældre der har gjort en indsats her, og også ude i haven med det fine
brændeskur og med den flotte terrasse, hvor der ikke længere er ukrudt og store buske. i klubben. Vi håber
meget, at alle børn har mulighed for at deltage.

Ligeledes vil jeg også sige tak til Sabine, mor til Angus i 6. klasse, for den smukke udsmykning du har malet i køkken alrum, det pynter meget og giver liv og stemning. Nu skal Susanne og Thomas have alle ting på
plads igen og have ryddet op, så vi kan bruge rummene bedst muligt.
Tak fordi i tænker på frugt til klubben – selvom I afleverer det til SFO’en, går vi over med det til klubben,
børnene er også søde til at sige, at det de kommer med er til klubben. I må meget gerne komme med tilbehør
til pizzasnegle, rugbrød, pasta, tomatpuré, ketchup, sennep, flormelis, frugt på dåse m.m. Bare skriv eller
ring til Susanne eller Thomas og hør hvad de har brug for, så skal de nok fortælle jer det. De ønsker sig også
en pengekasse, så hvis nogen af jer ser en eller to i genbrugsbutikker eller andre steder, så ville vi blive rigtig glade for dem.
Efter efterårsferien kan børnene lave julegaver sammen med Susanne.
Susanne og Thomas er glade for at have fået telefon i klubben, de ønsker at I ringer, frem for at sende sms
beskeder, når I skal have fat i dem. Nogle forældre har sendt sms beskeder til dem, men da de ikke går rundt
og kigger på telefonen hele tiden og ikke kan høre når der tikker en sms besked ind, så fungerer det bedst, at
I ringer, så bliv ved med det 
Så er der nogle datoer her for aftenåbningerne indtil juleferien. D. 29. oktober er der filmaften – d.7. november er der klubfest, det glæder Susanne og Thomas sig meget til, for det er meget længe siden, at der har været fest i klubben. D. 24. november er der aftenåbent med spisning og d. 2. december er der julefrokost.
Hilsner fra Majvi

