Januarnyt 2019
Sofiehøj Friskole, SFO og klub
Så er vi i gang med et nyt år, som fra start byder på flere gode begivenheder. Vi skal byde velkommen til
August og William i 2. klasse., vi får nyt skolekøkken, og d. 22/1 har vi foredrag med
Lola Jensen—husk at melde jer til på intra.
Tilmeldingerne til valgfag i indskolingen drillede os, og vi beklager det besvær, de kan
have afstedkommet. I næste kvartal bliver det på en seddel i stedet;-)
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D. 6. feb. Er der for 6/2 Projektfremlæggelser
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for 7., 8. og 9. klasse
hvor I ud over at slå
jer ned med en kop
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Fredag d.. 18/1 slutter al undervisning kl.
13.50, hvorefter SFO og klub åbner.
Undervisningen varetages denne dag i tidsrummet 12.30-13.50 af følgende voksne
(ansatte står foran parentesen):
0.kl.: Isabella og Pernille (ekstra voksen i
klassen)
1.kl.: Karoline, Tina og My
2. kl.: Morten, Louise og Jannic
3. kl.: Rebecca
4. kl.: Marianne, Rikke og Lotte
5. kl. Vikar
6. kl. Camilla
Fra 1937, hvor Sæby-Gershøj skole blev bygget og frem til
1881 lå skolekøkkenet oppe under loftet på 1. salen (dér
hvor vi har lærerværelse i dag). I 1981 blev den røde murstensbygning indviet med skolekøkken i den ene ende og et
undervisningslokale i den anden ende –præcis som i dag.
Nu er lokalet tømt og gulvmanden kan komme i gang….
Tak til jer, der var med til at rydde lokalet. Der kan stadig
godt bruges en hånd elle to mere d. 19., hvor vi skal have
samlet og sat nye køkkener ind.

7.-8. og 9. klasse får en digital opgave, der
gene må løses hjemme fra.
I sfo og klub hjælper Isabella og vores vikarer: ………………………………..
I SFO er: Isabella, Lone(vikar), Heidi( vikar), Vibeke (blæksprutte), Maria
(støttelærer) og Birgitte (vikar)

