Decembernyt 2015
Sofiehøj Friskole, SFO og Klub
Så blev det december og snart også tid til at tage hul på et nyt år. Nu har vi fået talt op og modregnet alle
udgifter efter julemarkedet sidste torsdag. Ud over en dejlig aften, fik vi også et overskud på godt 8.200
kr., som vi investerer i en koldtvands-automat. Tusinde tak for at I mødte op med godt humør og for jeres mange bidrag. Vi vil gerne gøre det til en tradition, og i vores evaluering af julemarkedet, kom vi
frem til at meget fungerede godt, og at der skal justeres på nogle områder.
Vi har ansat Helle Brøndorf som pædagog i SFO og klub og som underviser i 3. klasse. Helle starter efter jul. Også velkommen til Thomas, der er ny tilkaldevikar.
Fredag d. 18. møder eleverne fra 8.30-13.10. Vi har lang morgensamling, går i kirke og hygger os i klasserne, før vi går på juleferie. Husk sidste frist for tilmelding til SFO/klub d. 21. og 22. dec. er i dag.
Flere lærere har spurgt, om vores mål på boldbanen bag hallen, ikke skal spændes fast. Baggrunden er at
der har været flere ulykker på andre boldbaner, hvor børn der klatrede rundt på mål, er kommet i klemme, hvis målet er væltet. Jeg har rettet henvendelse til Lejre Kommune, men de ønsker ikke, at vi spænder målene fast, da de skal kunne flyttes ved plæneklipning m.m. Så I dag har alle elever fået forklaret, at
det er farligt at klatre på/hænge i målene, og vi er naturligvis ekstra opmærksomme det.
Der er bestilt nye møbler til 1. klasse. De leveres i uge 4 :-)
I klubben er der mulighed for at koge bolsjer tirsdag og torsdag i december måned. I SFOen står den –ud
over diverse julerier - på historiefortælling og mindfulness.

Børnehaveklassen på skovtur.

Sol på Sofiehøj….Elever fra
EUC Nordvestsjælland maler ”en glad væg”, med motiver fra vægtapetet i biblioteket.

