Januarnyt 2018
Sofiehøj Friskole, SFO og klub
Godt nytår til alle på Sofiehøj
Velkommen til Alfred i 3. kl., Nanna i 4. kl. og Marco i 5. kl. Også velkommen til Heidi Jørgensen, der er
ny tilkaldevikar i skole og SFO/klub.
Vores nye lærere og pædagoger er faldet godt til, og I skal have tak for den gode måde, de er blevet modtaget på af både børn og voksne.
Overbygningsklasserne har brug for et undervisningslokale mere, og vi er ved at se på muligheden for at
indrette/ombygge 1. salen på klubben til undervisningslokale. Lige nu bliver det brugt som hygge-og spille
spil-rum for klubbørn, og den mulighed vil de fortsat kunne få i nogle af de mindre lokaler på skolen, som
p.t. ikke bliver brugt så meget. Vi mangler en bygningskonstruktør/arkitekt/teknisk tegner, der kan hjælpe
os med at få udarbejdet tegning over vores ønsker. Tegningen skal bruges, når opgaven skal sendes i udbud. Hvis vi har en forælder, der kan hjælpe, må I meget gerne kontakte mig.
Vær opmærksom på spørgeskemaundersøgelsen på intra til forældre, der har børn i SFO og klub. Jeg er
blevet gjort opmærksom på, at de børn, der går i klub ofte ikke benytter tilbuddet hver dag, så det vil nok
være mere retfærdigt med en mindre prisstigning end i SFOen, hvis dét bliver resultatet.
Vi har indkøbt nyt tabulexsystem til SFO og klub, så i løbet af en måneds tid, vil vores gamle magnettavle
lade livet for en ny storskærm, hvor forældre og ansatte får bedre overblik. Mere om det følger.
Fra på mandag i denne uge lukker vi op for tilmelding til SFO og klub i vinterferien (uge 8) husk at gå ind
og få meldt til, hvis I har brug for pasning og lige så vigtigt: fra hvis I ikke har.

Hej jeg hedder Linda. jeg er fra Amar' og nyflyttet til Kirke Sonnerup i dec. 2015.
Her bor og stortrives jeg, sammen med verdens bedste mand. Jeg ca. 51 år, er uddannet pædagog siden 1998, har primært erfaring fra fritidshjem og klub, hvor
idræt, drama, sang og musik var det jeg gjorde mest i: Jeg elsker at bevæge mig
selv og andre. Jeg elsker børneslik og is. Jeg har hele mit liv dyrket idræt på mange
niveauer siden jeg i 2001 fik tilkendt fleksjob grundet massivt slid i ryg og nakke,
har jeg "kun" spillet fodbold, håndbold og dyrket styrketræning. I mit nye liv på
landet, har jeg kastet mig over lidt mildere bevægelse , petanque og linedance. Jeg
kan skrive en sang på et spiltsekund og Konkurrence er mit mellemnavn.
Vigtige datoer i foråret:


31/1 Projektfremlæggelser for 7., 8. og
9. klasse



Uge 7 terminsprøver/anderledes uge



7/4 Arbejdslørdag



11/4 Skolens generalforsamling

Forældre fra Sofiehøj har foreslået at vi skifter firma til årets
skolefotografering. Der er foreslået MinderForLivet, som I kan
se mere om her:
http://www.minderforlivet.dk/
Jeg har fået oplyst, at det er lidt
dyrere, men med en meget høj
kvalitet.
Vi prøver det i år og evaluerer
så….

At få søskende skrevet
op i tide. Der er p.t. 22
børn indskrevet til skolestart 2018 og 16 børn
til 2019……..

