Aprilnyt 2022

Vi glæder os over alle de ting, der nu kan lade sig gøre igen som fx at lave undervisning på tværs af klassetrinnene. Valgfag er et godt eksempel: efter påske starter indskolingsvalgholdene op med fodboldskole,
skabninger i papmaché, origami og ud i naturen. Mellemtrinnet har følgende valghold: stopmotion-film i et
kreativt mikrounivers, Brug bolden, silkemaleri og Kom i form.
Også morgensamlingerne er tilbage. Her lukkes døren til samlingssalen, når klasserne er på plads. Så kom
til tiden af hensyn til resten af skolen og dig selv. I starten har det mest været lærerne, der har haft forskellige indslag, frem mod sommerferien bliver det i højere grad klasserne.
En af skolens forældre har valgt at donere 10.000 kr. til skolen.
Det er vi utrolig glade for, og vi vil gerne bruge dem på at opgradere vores virtuelle læringsmiljøer. Mere herom senere.
1. april blev en sjov dag på skolen, hvor eleverne var virkelig
kreative i deres aprilsnarre. Lærerne ledte febrilsk efter de rigtige klasser, og nogle børn var ligefrem helt forsvundet… Glæder
os til næste gang –desværre er 1. maj en søndag;-)
1. klasse havde
en god tur til
Willumsens
Museum og er i
øvrigt utrolig
dygtige til at
stave, hvilket I
kan se på næste
side.

Husk Skolens generalforsamling d. 20/4 kl.
19-21

Husk at få skrevet mindre søskende op til en
plads på Sofiehøj de kommende år…

Nyt fra SFO og klub:
I SFOen snitter vi på livet
løs. Vi har en masse tøj i
glemmekassen, så husk at
tjek efter. Husk også at I
skal melde sommerferie i
Tabulex.
I klubben tager vi på Xjump d. 20/4. 3. klasse
starter i klubben d. 3. maj
og d. 25. maj er der klubaften igen.
Karin er stoppet i sfo af
helbredsmæssige årsager.
Stillingen er slået op. Filizia er startet som vikar i
sfoen -velkommen.

