
        Decembernyt 2014 
Sofiehøj Friskole, SFO og Klub 

Velkommen til nye elever : Isabel og Sebastian i 0. kl., Silas i 1. kl. og Alexander  i 7. kl. 
Også velkommen til nyansatte Susanne, der startede d. 24. november. 
Vi er glade for - og stolte af vores morgensamlinger. Det er rart, når der er forældre, der har tid til at delta-
ge, så kom gerne med, når det passer i jeres planlægning. 
Juleafslutning d.19. dec. Vi star ter  kl. 8.30 med morgensamling, hvorefter  vi i samlet trop går  til Sæ-
by Kirke, hvor vi er fra 9.30-10.30. I er meget velkomne til at gå med. Retur på skolen hygger vi os i klas-
serne og tager julepynten med hjem. Kl. 13.00 er alle forældre inviteret til at mødes i hallen, hvor elever fra 
nogle af klasserne vil optræde med musikalske indslag. I cafeer på skolen kan købes æbleskiver, småkager 
og drikkevarer, og der er mulighed for et par gode timer sammen med børn, forældre og ansatte i ly for ju-
lens mange andre gøremål. Vi håber alle kommer - I er velkomne til at tage bedstemor, kusine eller lille-
bror med. Kl. 15 afsluttes dagen, og vi går på en dejlig lang juleferie (SFO dog kl. 16.30). 
 

 

Bedstemødre har store numser, fordi de har haft så mange siddende på skødet, at underkroppen er ble-
vet mast udad. (Henrik 8 år) 

 
Det bedste jeg kan lide ved morfar er, at han er sig selv og ikke lader, som om han er et eller andet nor-

malt menneske. (Magnus 6 år) 

        Klassekammerater 
Der er stadig enkelte ledige 
pladser i vores kommende 0.-
klasse til skoleåret 2015-16, 
men ellers er der godt fyldt 
op i indskolingen med: 
21 elever i 0. klasse 
22 elever i 1. klasse 
18 elever i 2. klasse 
18 elever i 3. klasse 

Nyt fra SFO og klub 
Børnene glæder sig til jul og har her i november måned fået lavet rigtig 
mange julegaver. 
Vi får en virksomhedspraktikant i SFO’en i starten af december, Morten 
Johansen. Morten blev færdig med sin pædagoguddannelse i 2011 og glæ-
der sig til at bruge noget af det han har lært på seminariet i aktiviteter sam-
men med børnene. Vi glæder os også meget til Morten starter.  
Vi får også en STU studerende hos os, som skal være i praktik i SFO’en he-
le december måned. Han hedder Danny og er 18 år. Danny skal være med 
omkring nogle praktiske ting som at lave frugt, og skal ellers lave aktiviteter 
med børnene. 
Susanne vil indtil jul arbejde mest i klubben sammen med Thomas.  
 

Gavepapir og gavebånd fra juleaften modtager vi meget gerne efter nytår. 
Noget af det gavepapir og gavebånd børnene har brugt her i november til at 
pakke julegaver ind med, er noget vi har fået fra jer forældre, og det kan jo 
sagtens genbruges. Så smid endelig ikke gavepapiret ud juleaften, men gem 
det til os i SFO og klub  
Har I børnetøj I gerne vil give væk, så modtager vi gerne strømper, under-
bukser, bukser og trøjer til piger og drenge. Vi går en vinter tid i møde og 
børnene bliver let våde, derfor er det rart at vi har lidt ekstra tøj. Husk også 

at lægge ekstra tøj i jeres barns garderobe og husk hjemmesko 
Når vi når d.19. december vil vi ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt et 

godt nytår  

 
 
 


