
Velkommen til Christopher i børnehaveklassen og til Christian i 4. klasse. 

 

I denne måned kalder vi jer til huse hele to gange - til gengæld får I julefred i december ;-) Første gang 

til vores ”åbent-hus”-dag torsdag d. 5. nov. kl. 14-18. Hvis det kniber med at nå frem til kl. 14, kan I 

sagtens få noget ud af at slutte jer til lidt senere på eftermiddagen. Anden gang er torsdag d. 26. nov. kl. 

17-20, hvor vi går helt i jule-humør. I får et endeligt program ud, men vi kan røbe at kagekonkurrence, 

dekorationsværksted og optræden nok vil indgå. Begge gange har eleverne mødepligt, og de ser frem til 

at vise jer, hvad de har arbejdet med. I er velkomne til at tage familie eller venner med i skole til disse 

arrangementer. 

 

SFO/klub-tilmelding. I efterårsferien havde vi sat for meget pædagogisk personale på i forhold til det 

antal børn, der rent faktisk kom. Én af dagene sad der 4 voksne til 3 børn...Vi vil helst bruge ressourcer-

ne hensigtsmæssigt, så meld kun børnene til, hvis I er sikre på at gøre brug af SFO el. klub. 

Tilmeldingen til dagene før juleferien ligger klar på intra. 

 

Indskrivningen til kommende børnehaveklasse er afsluttet, og der har været rift om pladserne. Lige nu 

får vi henvendelser, der rækker længere frem. Derfor vil jeg appellere til, at de af jer, der har mindre 

søskende til skolestart august 2017 hurtigt får dem indskrevet, så vi undgår at skrive eksterne børn unø-

digt op. 

 

Der vil være omfotografering d. 16. nov.       

Nyt fra SFO: 

Nu nærmer tiden sig jul. Vi har julegaveværksteder i uge 45-48, så husk at banke på til krea-rummet, 

når I henter jeres børn... 

 

Hele december vil vi bruge til at hygge med spil, små kreative sysler/klippe, klistre, julemusik og små-

kagebagning. 

Tak til 2. klasse for den skumle optræden til mor-

gensamling i onsdags  

Novembernyt 2015 
Sofiehøj Friskole, SFO og Klub 

 

Hvis I ligger inde med nyere eksemplarer af Illustreret 

Videnskab eller Illustreret Historie, kan vi godt bruge 

dem.  


