September 2018
Sofiehøj Friskole, SFO og klub

Velkommen til lærer Maria Frydendahl, der er inde og give en hånd med i 7. klasse.
Hen over sommeren har vi haft en vandskade i Niels Bohr (den gl. bygning mod syd). Det har bevirket, at
der er svamp i bygningen, hvorfor vi har måttet flytte undervisningen over i spirerlokalet. Vi er ved at få
afklaret erstatningsforholdene med forsikringen, og ved på nuværende tidspunkt ikke, hvad det ender med.
Jeg er blevet kontaktet af Midt og Vestsjællands Politi. De beder mig huske jer på at overholde de gældende færdselsregler ved ind og udkørsel, når I parkerer ved svømmebadet og om at være ansvarlig. I bedes
også huske, at området omkring bus-stoppet er privat vej, og derfor ikke må bruges til parkering. Så hvis
der ikke er en ledig plads ved svømmebadet opfordres I til at vente, eller parkere i rabatten på Hornsherredvej. Det er så hermed givet videre.
Vi er så heldige at fra mandag d. 1. oktober vil det være muligt at købe mad i boden hver dag –bortset fra i
de anderledes uger. Kirsten orienterer jer nærmere om indhold og betalingsform. I vil stadig kunne bestille
via intra.
Nyt fra SFO/klub Tilmelding til efter år sfer ie. Der er nu mellem 5 og 8 tilmeldt til efter år sfer ien.
Mange mangler stadig at give til kende, om de kommer eller ikke kommer. Hvis I ikke har givet besked
inden fredag i uge 38, regner vi med, at I ikke har brug for pasning. Cafémøde. Den 20. september sørger
vi for, at der er kaffe og te i sfo-området og planlægger at have tid til at snakke med jer enten i caféen eller
rundt omkring i hallen, billedkunst og ude. I café-området kan I få hjælp til Tabulex. Både hvis I slet ikke
er på Tabulex endnu, og hvis I ikke har fået tilmeldt/afmeldt jeres barn til efterårsferie. I er også meget velkomne til at gå forbi klubben og hilse på Thomas, hvis I vil se hvordan klubtilbuddet fungerer.
Husk at sige god morgen...til den voksne i morgen-sfo´en, når jeres børn ankommer. Vi vil gerne have helt
styr på, hvilke børn der er kommet.
Bag for en sag. Hvert år deltager tusindvis af børn, unge og voksne i Bag for en Sag. De bager, sælger bagværket og donerer pengene fra deres indsamling til BørneTelefonen. Sofiehøj Friskole er med i projektet i
år. De to mandage inden bager vi i både klub og sfo, og torsdag den 11. oktober sælger vi kagerne og byder
på kaffe. Vi holder åbent i caféen fra 14-17. Vel mødt!
Vi har ledige pladser i nogle af
klasserne. Hvis I kender en god
kammerat, der gerne vil lære noget, må I meget gerne dele det på
FB eller i andre sammenhænge:
I 1. kl. mangler vi piger
I 2. kl. er der plads til drenge og
en enkelt pige
I 4. kl. er der plads til en pige
I 6. kl. er der plads til to drenge
I 7. kl. er der plads til 2 elever

Morgensamling med klaver, tværfløjte og edderkoppehistorie….

Stærke forældre med stærke maskiner bruger en lørdag på sammen med Knud at skaffe
træ til shelteret i forhaven…
Tak for det :-)

Husk at tilmelde jer
til arbejdslørdagen d .
6. oktober.

