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Så er de skriftlige prøver i fuld gang.
Thorsensvej summer af elever som møder ind og samles i ”flokke” for at gøre deres folkeskole færdig ved de skriftlige prøver.
Det er en tid, hvor det gælder om at have styr på stumperne – hvad er det nu
man skal huske at have med? Hvor er vinkelmåleren? Hvad tid er det nu. Voksenverdenen sniger sig lige langsomt ind i elevernes hverdag. Aftaler skal overholdes.
Man skal komme til tiden og ikke give op, selvom det kan være svært. Nogle elever har det som fisk i vandet i denne tid, andre har det på alle måder svært med
at blive målt og vejet eller blot sidde musestille i sååååå laaaaang tid.
Når perioden er overstået, opgaverne rettet venter endnu et år med skolegang og
nye udfordringer. Der er i dag ingen elever, som stopper deres skolegang efter
folkeskolen alle går jo videre i et eller andet uddannelsesforløb. Bliver spændende
at følge eleverne hvad de kaster sig ud i.
Resten af skolen følger årets almindelige planer – bortset fra at indflytningen til
Sophieskolen fylder rigtig meget i hverdagen både hos de elever og voksne, som
er flyttet ind (det er faktisk hele Fjordvej) samt dem, der venter og derfor er i
gang med nedpakningen af Thorsensvej.
Her lidt info til dem, som allerede er ”bosiddende” på Sophieskolen.
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Parkeringspladsen ved skolen på Merkurs Plads må gerne benyttes til at sætte
elever af på om morgenen samt at hente dem igen senere på dagen.
Indgangen fra denne parkeringsplads lukker kl. 15.00 – men kan benyttes inde
fra.
Vi vil gerne have, at man benytter hovedindgangen efter 15.00 – det er af hensyn
opsyn med huset.
”Kys og kør” på Poul Martin Møllersvej fungerer fint hvis man ikke parkerer i feltet som beskrevet i sidste nyhedsbrev. Opmalingen og skiltningen af området
kommer først til at se i starten af sommerferien.
Mødetidspunkt er nu tilbage til klokken 8.00 – dog stadig med den ”kattelem”,
at hvis man holdes fanget i trafikken og eleven først kan komme 8.05, er det bestemt også ok. Vi skal ikke forcere og skabe trafikkaos for at komme 5 minutter
tidligere i skole.
Skateboard er meget benyttet og et meget velkomment redskab på Sophieskolen
(naturligvis udenfor).
Der kommer ramper, andre spændende og gode områder hvor man kan udfolde
sig. Det gælder dog, ligesom når vi cykler med elever fra skolen, at hjelm er påkrævet.
Skolepatruljen er placeret på Vestenborgs Alle i forgængerovergangen, hvor
man kan køre til Merkurs Plads. Der er etableret en ny cykelsti foran de parkerede
biler helt ned til Sophieskolen.
Thorsensvej forventes at være indflyttet den 17. maj (ikke 10.klaserne)

SIDE 2

SÅ er der nyheden om vores officielle åbningsdag.
Det kommer til at foregå fredag den 20. maj.
Planen er at:
Kl. 10.30 ankommer ministeren Ellen Nørby Thrane – og efter en kort rundvisning, holdes der et arrangement (med sang og taler) i pentagon og tilstødende
områder.
Der bliver afsløret et stort nyt kunstværk.
Kl. 11.30 kører ministeren igen og alle de indbudte gæster får lidt at spise og
drikke. Herefter rundvisning for dem, som har lyst.
Eleverne har en speciel dag, som skolemæssigt stopper kl.13.30 – for de elever
som har brug for det, er SFO åbent.
Nogen af de elever, som har noget de skal optræde med senere, gør sig klar til
det eller har eleverne fri indtil kl. 17.00
Når klokken er 17.00 åbnes skolen igen - nu med fest for øje.
Vi holder skolefest / indvielsesfest i tidsrummet 17.00 – 21.00.
Ideen er, at man mødes i sine klasser og spiser lidt sammen (mad kan medbringes hjemmefra måske ligefrem som fælles buffet? eller bestilles i Skovkøkkenet)
hvorefter man går på opdagelse ude og inde i huset. Eleverne vil nok rigtig gerne
vise rundt.
Der bliver tre scener, hvor der hele tiden vil være noget at se eller høre på.
Vi håber, at alle vil møde op og hjælpe os med at festligholde denne dag.
Der kommer i næste uge en ”rigtig” plakat med invitationen – men nu kan klassernes forældreråd måske gøre et eller andet for at koordiner noget til gavn for
klassen/ årgangen.
Vi glæder os i den grad til at starte et nyt kapitel af skolens tilværelse.
Det skal også her nævnes, at der holdes ”åbent hus” lørdag den 21. maj i
tidsrummet 10.00 – 12.00.
Skovkøkkenet holder åbent så gæsterne kan få en kop kaffe og kage.
Der vil være guidede ture rund på skolen af en stor gruppe af vores store elever.
Vi håber at se mange af kommunens indbyggere på denne dag.

I ønskes alle en rigtig god miniferie / weekend / konfirmation.
På ledelsens vegne
Jan Axelsen
Skoleleder

