
Martsnyt 2015 
Sofiehøj Friskole, SFO og Klub 

Velkommen til Ricadas i 2. kl., Josefine i 4. kl. og Nia i 6. klasse. Også velkommen til Lone der er vores nye 
rengøringsassistent. 
Jonathan er kommet langt med renoveringen af pavillonen, der skal huse overbygningen- kig over, hvis I får 
tid. Næste projekt bliver et skolebibliotek i lokalet til højre for hovedindgangen (hvor der tidligere var lærer-
værelse). Her indkalder vi den arbejdsgruppe, der blev nedsat af forældre i efteråret sammen med nogle an-
satte, så vi sammen kan finde den mest optimale indretning af et indbydende og inspirerende bibliotek/
mediatek.  
Den 3. marts 2015 kl. 19.00 bedes I underskrive kautionsdokumenter, og I har muligheder for at stille 
spørgsmål til bestyrelsen vedrørende bankskiftet. Der vil være deltagelse fra vores nye bank Fælleskassen. 
Ellers er der fra onsdag d. 4. marts åbent for underskrifter på kontoret hos Cecilia dagligt fra 8.30-13.30. 
Husk at medbr inge kopi af sygesikr ingsbevis og af kørekor t eller  pas.  
Der er mange ønsker til forbedringer, der gerne skal udføres på næste arbejdsweekend, så herfra en opfor-
dring til at sætte x i kalenderen d. 11. og 12. april –også til vores mange nye forældre. 
           Venlig hilsen Elisabeth 
 

Nyt fra SFO: 
I SFOen har vi benyttet vinterferien til bl.a. af få ryddet god op 
og smidt ud. Det har givet mere luft og overblik.  
Vil I tage en snak med børnene om, om de har brug for at få en 
ekstra mad med til om eftermiddagen? En del af dem er sultne. 
Vi har sørget for, at der er kaffe på kanden om eftermiddagen, 
så I kan slå jer ned mens barnet leger færdigt, rydder op og får 
samlet sine ting. Det giver et godt indblik i SFO-livet og en 
mindre hektisk hente-stund. 
Vi kunne godt bruge gryder, potter og pander til leg i sandkas-
sen, så hvis I har brugte køkkensager, overtager vi gerne. 

‹‹ 
 
Det flotte billedtæppe, 
der er skabt af nogle af 
vores elever i forbin-
delse med ,at de har 
gået til minikonfir-
mand, pryder nu væg-
gen ved trappen i aula-
en. 
Det udstilles hos os et 
par måneder, så I kan 
nå at se det. 
 

Det er super-godt, at I som forældre er 
så aktive i at få arrangeret forskellige 
slags sociale sammenkomster med bør-
nene –det giver et ekstra fundament for 
at klasserne trives nu og fremover. Og 
så er det jo meget aktuelt med de man-
ge nye elever, der skal finde sig til rette 
i klasserne :-) 
Husk! At I altid kan låne skolens loka-
ler til aktiviteter med eleverne – fx til 
fællesspisning, overnatning m.m. Kon-
takt kontoret.                      

Foråret står på 
spring… 
 
Små erantis for 
mit blik 
vækker håb om 
snarlig sommer 
vinteren så 
langsomt gik 
den varme tid 
nu end'lig kom-
mer 
 
Rikke Mai Pohl  


