
Så tager vi fat på den sidste vintermåned, og i denne måned skal vi byde mange nye elever vel-
kommen på Sofiehøj: 
Jens i 3. kl. Kasper, Simon, Gry, Astrid og Frida i 4. kl., Lukas i 6. kl., Kristoffer, Anna og Re-
becca i 7. kl.  
 
I februar måned har vi lygtefest, fastelavn, projektfremlæggelser, anderledes uge (uge 7) og vin-

terferie (uge 8) og en del skole-hjemsamtaler. 8. kl. skal sidst på måneden til intro-dage på forskellige ungdoms-
uddannelser. Hen over foråret er der en del begivenheder, I skal være opmærksomme på: lejrskoler for 2., 3., 6., 
7., 8., og 9. klasse. Klasselærerne orienterer jer nærmere om datoer, destinationer m.m. Skolens generalforsam-
ling afholdes d. 13. april og er ligesom arbejdsweekenden d. 16.-17. april for alle skolens forældre. 
 
Der har været en del forespørgsler vedrørende datoerne for sidste og første skoledag, og SFO- lukning i som-
merferien. Sidste skoledag i indeværende skoleår er d. 24. juni og første skoledag efter sommerferien er lørdag 
d. 6. august, hvor alle forældre også er meget velkomne. SFO og klub holder ferielukket i uge 28, 29 og 30 og er 
altså  først åben igen mandag d. 1. august. 
 
Ditte har været i flexjob hos os, men har desværre måttet erkende at arbejdet i SFO og klub er for hårdt for hel-
bredet, så Ditte søger tilbage til et kontorjob. Vi skal derfor finde en kompetent afløser, der kan være i vores 
SFO dagligt i tidsrummet fra 13.45-17.00. Lige nu er vi også i gang med at finde en dygtig rengøringsassistent, 
da Lones ben desværre ikke kom i orden. Jeg skriver ud, når der er fundet en løsning.  
 
Desværre er mange elever ramt af forkølelse eller influenza. Når børnene er syge, bedes I skrive det i kontaktbo-
gen på intra til klasselærer før kl. 8.15, hvor lærerne tjekker mails. Så behøver I ikke ringe til skolen. Hvis vi 
ikke hører fra jer, når eleven ikke er i skole, bestræber vi os på at tage kontakt til hjemmet, så hurtigt som mu-
ligt, så vi får afklaret situationen.               
                 Venlig hilsen Elisabeth 

Februarnyt 2016 

      Nyt fra SFO og klub 
Fastelavn i klub og SFO vil blive fejret med udklædning og sjove fastelavnslege i samlingssalen. Om eftermid-
dagen vil vi hygge med fastelavnsboller. 
De kommende uger (uge 5, 6 og 7) har vi alm. krea. Der laves alt hvad hjertet begærer, og lysten byder. Derud-
over vil der hver onsdag være mulighed for at komme i spillecafe. Her vil vi hygge os med forskellige brætpil. 
Om onsdagen er det som bekendt ”rulledag”. Som noget nyt, laver vi rulleskosdiskotek i samlingssalen hver 
onsdag. 
I klubben laver Thomas bordrollespil, indtil vejret bliver lidt mildere, så rollespillet kan tages op igen udenfor. 
Vi går i gang med udsmykning af drengerummet, der skal bl.a. males.  Pigerummet får en oprydning, så der 
igen bliver hyggeligt. 
Jeanette og Helle vil være i klubben flere dage, hvilket giver mulighed for at få gang i det kreative dér også. De 
lægger ud med at lave smykker.  
 
Det er koldt og vådt derude, og da børnene skal en tur ud i den friske luft efter endt skoletid, så er der brug for 
skiftetøj, så som et par tørre sokker eller bukser. Overtrækstøj/gummistøvler og lignende er et "MUST".  Sut-
sko er ligeledes nødvendigt, da der er fodkoldt. 
Tag i øvrigt gerne en snak med jeres barn/børn om, hvilket udetøj der passer til hvilken årstid og om at det er 
for tidligt at lege sommer endnu. 
Frugtordningen er nu ved at komme fint i gang igen, det er godt, der er sunde ting at vælge imellem.  

Hilsen Britta 
 
 


