Juninyt 2022

Kære alle på Sofiehøj
Sommerferien nærmer sig, og der er travlhed med at få afsluttet et skoleår samtidig med at et nyt skal skydes i gang.
Fredag d. 24/6 tager vi afsted for bl.a. at planlægge det kommende
skoleår. Forældre har meldt sig til at være i sfo og klub fra kl. 11.30 og
give en hånd med til vores vikarer.
I vil fra uge 26 kunne se alle skole-hjemsamtaler, forældremøder og
større fælles arrangementer i intra-kalenderen. Fælleslejrskolen vil vi
også bruge en del tid på at få planlagt, og i år bliver vi hjemme, da det
ikke er lykkedes at finde faciliteter til 220 personer andre steder. Den
afholdes fra onsdag d. 31/8 til fredag d. 2/9. I 2017 og 2019 holdt vi
også nogle virkelig gode lejrskoler her på skolen, så vi glæder os til
nogle dejlige dage.
Malene har fået arbejde tæt på sin bopæl og stopper hos os på fredag.
Vi ønsker Malene god vind, og tak for den store indsats gennem de
sidste 8 år på Sofiehøj. Derfor søger vi med lys og lygte efter en ny
dygtig tysklærer. Stillingsopslaget kan bl.a. ses på skolens hjemmeside.
Feriehilsner fra Elisabeth

jer
masser af
sol :-)
Ønsker

Lærerfordelingen ser sådan ud fra
august (*=klasselærer):

0. kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl.
9. kl.

Dansk:
Anders R.*
Henning*
Maj-Britt*
Nicolai
Stina*
Lotte*
Nicolai*
Kurt*
Sune*
Heidi*

mat:
Pernille
Pernille
LP
Pernille*
Henning
Tobias
Sune
Jonas*
Kurt
Sune

Elevernes skemaer kan I se fra uge
26 ved at gå i Kalender, skema og
så indstille til fx uge 33.

Husk skolens store sommerfest onsdag d. 22. juni, hvor vi alle mødes for at sende vores 9. klasse godt videre ud i livet. Det er også her, vi ønsker hinanden god ferie og får
afsluttet skoleåret på en festlig og samlende måde. Vi glæder os til at se jer denne dejlige dag.

Dennis Hej alle sammen
Jeg er den nye pædagog, jeg har primært
arbejdet i skole, sfo og klub, og I finder
mig nok oftest med en bold under armen,
eller jord under neglene og sand i skoene.
Jeg ser frem til at lære jeres børn og jer at
kende, og være med i samarbejdet om, at
give børnene den bedst mulige oplevelse
med deres skoletid.
Vi ses til sommerfesten
Mvh. Dennis

8. kl. i Berlin
Uge 17-2022

Nyt fra sfo og klub:
Vi modtager gerne dukker til legerummet i sfo.
Klubben havde en dejlig tur til Bakken med stor tilslutning. Skoleårets
sidste klubaften er på onsdag, hvor vi
cykler til Skibby og spiser pizzaer.
Tilmelding ligger i klubben.

Der blev lavet
mange gode ting
på sidste arbejdslørdag –tak for det
og tak til Gottlieb
for flis-underlag
ved det nye/gamle
klatrestativ i Den
Gamle Have

Husk at få skrevet yngre søskende med skolestart 2023 op før kontoret holder ferielukket,
så I ikke mister søskendefordelen. Der er inviteret til første fælles arrangement for klassen
allerede i august 22.

