
Martsnyt 2020 

Skrald og affald I den kommende tid vil vi have fokus på skrald og affald på skolen og omkring skolen. 
Klasserne samler på skift affald ind, så vi på den måde opnår bevidsthed om, at vi hver især har et ansvar 
for at tænke over vores miljømæssige aftryk. Vi vil gerne have en skole, der er rar at være på ude og inde. 
Spirerklasssen 13 nye elever starter i Sofiehøjs Spirerklasse 1. maj. Det glæder vi os til. Mette og Leif er 
de voksne i Spirerklassen, der holder til i lokalet over klubben. 4. klasse skal hjælpe med at tage imod dem, 
så de falder godt til på skolen. 
Nyt gulv i 9.kl. Så fik 9. kl. (lokalet ved siden af skolekøkkenet) omsider nyt gulv. Det var yderst tiltrængt. 
Vi valgte en frisk farve, så man kan holde sig vågen;-) Vi planlægger at skifte gulv i flere lokaler inden for 
en overskuelig tidshorisont, da gulvene er slidt ned. 
Ad-hoc festudvalg Den 18. april er der arbejdslørdag, og vi vil prøve at samle 
én af skolens tidligere aktiviteter op, hvor man spiste og festede sammen, når 
arbejdslørdagen var slut.  
Derfor har vi brug for nogle forældre, der i et udvalg vil stable lidt fest på be-
nene. Jeg er gerne behjælpelig med informationer om de økonomiske og prak-
tiske rammer for festen, men det er udvalget, der udfylder rammerne og der er 
masser af muligheder:-) Send mig en mail eller ring, hvis du er interesseret, så 
kan jeg hjælpe med at koordinere det. 
Musical HAIRSPRAY d. 1/4 skal 6.-7.-8. og 9. klasse til Ejby og se ung-
domsskolen opføre musical sammen med mange andre fra Lejre Kommunes 
ældste klasser. 
 Venlig hilsen Elisabeth 
            
 

Parkeringspladsen foran skolen ved flagstangen er perso-
naleparkering. I tidsrummet 8-10 bedes I derfor parkere 
ved svømmebadet eller nøjes med ”kiss and Ride”-kør 
gerne så langt frem som muligt, så vi undgår kø helt ud 
på Hornsherredvej. Uden for dette tidsrum er I velkomne 
til at parkere på skolens parkeringsplads. 

Nyt fra sfo og klub 
 

Nu hvor foråret er kommet må børnene rulle 
hver dag. Husk cykelhjelm og håndledsbe-
skytter. 
 
Vi er omgivet af vand og mudder, så husk at 
sørge for tørt skiftetøj til ungerne. 
 
Vi havde en hyggelig skøjtetur med klubben 
til Isrosen i Holbæk. 


