Februarnyt 2015
Vi skal sige velkommen til to nye vikarer: Steen og Christian, der er klar til at hjælpe i skole, SFO og klub.
Også i denne måned er der startet nye elever, så et stort velkommen til:
Benjamin i 0.kl., Nicoline i 2. kl., Ida i 4. kl. Lukas i 4. kl., Andreas i 6. kl., Rasmus i 6. kl. , Sofus i 6. kl.
og til Miki også i 6.kl. Vi håber I bliver glade for at gå her hos os.
Så ligger lejrskolen for 9. kl. fast. I år er det lykkedes os at tilbyde en helt særlig tur. Der er jo som bekendt
få elever i vores 9.kl., da det er første år med afgangsklasse på Sofiehøj. Fra et tidligere forløb har Claus
oparbejdet en række kontakter i USA, som vi gerne vil holde ved lige. Vi ønsker i år at høste erfaringer til
videre brug. Lejrskolen for næste års 9. klasse ligger endnu ikke fast. Rammerne er en større udenlandsrejse, som fx også kan gå til europæiske lande.
Vi er i gang med en større omorganisering af vores lokaleplan. Jonathan arbejder ihærdigt på at gøre lokalerne øst for hovedbygningen klar til undervisningsbrug for vores overbygning. I lokalet kaldet ”Harry Potter” må I gerne se, om der er noget, I kan bruge hjemme. Der er mulighed for at I kan hente effekter i uge
7, hvor lokalet er ulåst indtil kl. 17.00. Der er forskellige ting – mest skolemøbler. Der er arbejdsweekend
d. 11. og 12. april, hvor der er mange gode arbejdsopgaver, vi skal have løst i flok.
Jeg har søgt om at skolen kunne få bevilget projekt ”glad væg” fra EUC Nordvestsjælland. Det betyder, at
et par maler-lærlinge i løbet af året vil udsmykke vort indgangs/trappeparti, så vi får sat lidt kulør på. I den
kreative afdeling er også den nyhed, at vi har støttet Sofiehøj Kunstskole, så der nu igen bliver udbudt kurser til glæde for mange elever. Se kurserne på din mail.
Torsdag d. 5. marts får vi brug for jeres hjælp fra kl. 11.15-13.50 i skoleregi og kl. 13.50-17.00 i SFO og
klub-regi. Nærmere info kan ses på intra. Vi er en del af et friskole-netværk, hvor alle ansatte skal mødes til
en fælles inspirationsdag på Kongskilde Friluftsgård. Det glæder vi os meget til, og vi skal naturligvis nok
bistå med ideer og organisering, så I kan få en god ½ dag med Sofiehøjs dejlige børn.
Venlig hilsen Elisabeth

Status over klassekvotienterne

På vej i skoven...Foto fra vores lygtefest d. 2. februar –Kyndelmisse.

Nyt fra SFO og klub:
I efteråret spurgte vi jer til pasningsbehovet i sommerferien, og
kun 15% af alle SFO-forældre ønskede åbent i uge 28, de øvrige
uger var der ikke interesse for at holde åbent, så vi fasholder at vi
holder ferielukket i uge 28,29,30.

Der er stadig enkelte ledige pladser i
vores kommende 0.-klasse til skoleåret
2015-16, men ellers ser det sådan ud i
klasserne:
22 elever i 0. klasse Lukket for
tilgang
22 elever i 1. klasse Lukket for
tilgang
19 elever i 2. klasse Der er plads til
drenge
18 elever i 3. klasse
19 elever i 4. klasse Der er plads til
drenge
9 elever i 5. klasse
18 elever i 6. klasse
17 elever i 7. klasse Der er plads til piger
15 elever i 8.-9. klasse

