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Velkommen til Cecilie i 8. kl. og Caroline i 6. kl. 
Vi har ansat lærer Sara Illemann som barselsvikar for Mia. Sara starter 1. august, men tager med os på pædagogisk 
weekend i juni, hvor vi bl.a. skal planlægge kommende skoleår. 
 
Der sker en masse for tiden. Der har været afholdt generalforsamling, arbejdsweekend, åbent hus og kunstskolens værk-
stedsudstillinger, og lige nu har vi taget hul på de skriftlige prøver for vores 9. klasse og terminsprøver for 8. klasse. Før 
vi får set os om, er det tid til lejrskoler, skole-hjemsamtaler, dimmision, og sommerferieafslutning, som vi er ved at læg-
ge sidste hånd på planlægningen af.  
Midt i dette har vi ikke fået meldt skemaændringer ud, men pr. 4. maj og skoleåret ud er der nyt skema, som betyder 
ændringer for de fleste klasser. Beklager den sene udmelding! 
Alle bedes sætte x i kalenderen torsdag d. 25. juni, hvor vi holder årets sommerfest. Det er også denne aften, vi dimmi-
terer 4 elever fra Sofiehøjs 9. klasse. Det bliver både en aften med en masse sjov men også en højtidelig aften, hvor vi 
håber alle skolens børn og forældre møder op. I får program for aftenen ud på intra. 
 
Lone har haft dårligt knæ, så i denne uge har vi ikke fået gjort rent. Eleverne er i dag blevet bedt om at dukse ekstra 
grundigt, så Lone kan komme til, når hun starter op igen. 
 
Hvis I ligger inde med børne/ungdomslitteratur, som I ikke bruger, aftager vi gerne til vores nye bibliotek. 
 
Husk at få skrevet søskende-børn op. Der er indskrevet børn frem til 2019. I skoleåret 16-17 er der 21 børn indskrevet 
p.t.   
                   Venlig hilsen Elisabeth 
 
 

Huskat: 
 
 

 
 Have frilæsningsbog 

med til læsebåndet tirs-
dag og torsdag 

 
 Have skiftetøj og regntøj 

med til dage med byger 
der går og kommer…. 

 
 Der lige om lidt er lejr-

skoler på 2.-3., 6. og 7. 
klassetrin ;-) 

 

Nyt fra klubben 
Klubben har indkøbt en skaterrampe som sættes op hurtigst muligt på om-
rådet ved den nye bålplads. 
Derudover er der lavet en plan for brug af lokalerne -bl.a. indretter vi et  
Pigerum, en 4 klasses-base og et 5 kl.+ base og et it rum. Vi vil også sørge 
for et mere imødekommende entre/fællesrum ved køkkenet. Tjek det ud. 
SFO får også snart ekstra fokus 
 
Med venlig hilsen 
Michael Beck 


