Aprilnyt 2019
Sofiehøj Friskole, SFO og klub
Så blev det april, som i skoleverdenen er en kort måned. Jeg håber, I har haft mulighed for at nyde det fine
påskevejr og hinanden. lejrskoler ligger forude. 8. klasse tager til Berlin, 7. klasse til København og 2.-3.
klasse tager til Vordingborg. Rigtig gode ture til jer. I næste måned starter de afsluttende prøver.
Velkommen til Leif, der er pædagog i SFOen. Anders er ansat som Sofiehøjs børnehaveklasseleder. Han
starter hos os i det nye skoleår. Christie er ansat i SFO og starter på deltid pr. 1. maj. Vi håber, I bliver glade
for at være hos os og ser frem til samarbejdet.
Onsdag d. 1. maj hejser vi flaget for de 11 søde
spirer, og tager godt imod de nye små sammen
med 4. klasse, der har en opgave her.
Mette Christiansen (pædagog og SFO-leder) og
Leif, skal være sammen med spirerne fra 1. maj
og frem til sommerferien i lokalet over klubben.
Vi glæder os til at dele vores skole med jer.
Som altid dejligt at møde ind efter en arbejdslørdag. Tak til børn og voksne for de mange
gode opgaver, I tog jer af.
Skolen har fået sat bom op ved
stien mellem cykelskuret og
samlingssalen. Det er for at
forhindre uheld mellem bløde
og hårde trafikanter.

Lad rygtet gå...

Så fik vi indviet skolekøkkenet helt efter bogen. Vores 6årige, der var mødt talstærkt op, klippede den røde snor, og
tilbage er nu kun at ønske, at køkkenet vil blive brugt flittigt. Hvis det kan holde lige så længe som det gamle, skal
det først renoveres i år 2057….

Nyt fra SFO
Foråret er over os og vi skal
have gang i rullesko, rulleskøjter, segboards mv. Hver
onsdag er der rulledag i
SFOén, så medbring gerne
rulleudstyr. Vi forventer
blot at børnene har håndledsbeskyttere og korrekt
indstillede cykelhjelme på.
BH Mette

Huskat
Venlig hilsen
Elisabeth

•

Efterlysning

•

Sofaborde der er solide men ikke alt for
tunge. Vi kan selv shine dem op, så det
gør ikke noget hvis de har ”patina”.
Kontakt Jonathan på 27 12 24 28.

•
•

Deltage i skolens generalforsamling i morgen kl. 19-21 i
samlingssalen.
Solcreme til SFO-tiden. Husk
navn på tuben.
At få sutsko og flyverdragt
med hjem igen;-)
Drikkedunk til koldt vand

