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Så er året for alvor kommet i gang.
16. JANUAR 2015

Personalet og eleverne er nu oppe i fulde omdrejninger efter julens strabadser.
Nye skemaer:
Vi vil i næste uge (uge 4) starte op på 3. skemaperiode for eleverne på Thorsensvej.
For eleverne på Fjordvej kommer de nye skemaer først på plads til uge 6.
Uge 5 er ”emneuge” på Fjordvej – så her vil elevernes skemaer under alle omstændigheder se anderledes ud– de forskellige årgange giver selv besked til elever
og forældre hvordan uge 5 kommer til at se ud.
På Fjordskolen er der mange forskellige projekter i gang, seneste projekt, der
er ”skudt i gang” er vores samarbejde med DGI og Nykøbing F. Skytteforening.
Inden projektet startede på skydebanen var eleverne og instruktøren samlet til en
introduktion. Billedet viser første berøring med det rigtige våben. Der er mange
forskellige sikkerhedsforanstaltninger, der skal vides noget om og tages hensyn
til.
Projektets hovedformål er at afprøve kombinationen af dyb koncentreret indsats i
kort tid (serie i skydning) i vekselvirkning med matematik, som er bygget op omkring både egen indsats som ”skytte” og andre elementer fra den verden.
Formålet er at styrke holdtænkningen – matematikforståelsen samt øge evnen til
at koncentrere sig. Der vil blive ”forsket” på indsatsen, så det bliver spændende at
følge.
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Byggeriet af Sophieskolen fungerer, som det skal.
Byggepladsen er, som resten af Danmark, ramt af store mængder af vand som
området har svært ved at få til at forsvinde.
Der er nu flere klasser som har været forbi for at følge byggeriet – vi har et lokale
stillet til rådighed, hvor det er muligt at følge med i planerne for huset.
Her er det 1. kl. som var rundt og kikke – og spiste deres medbragte mad i vores
lokale. Det var faktisk muligt at se betonområdet, hvor deres kommende lokaler
skulle ligge. Det er desværre ikke muligt at gå ind på pladsen og ind i huset pga.
de sikkerhedsregler der er gældende – men det er alligevel imponerende at se huset skyde op.
I starten af marts holder vi ”rejsegilde” eller ”grundstensnedlæggelse” – vi skal lige finde på det rigtige ord. Under alle omstændigheder fejrer vi at hele huset er
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rejst (betonelementerne er så på plads) - og man nu for alvor går i gang med det
indvendige. Der skal festes på en ordentlig måde, så der kommer til at ske en
masse forskellige ting.
En af de ting, der kommer til at ske, er, at der skal indmures en ”timekapsel”,
som bliver et bidrag til engang i fremtiden, hvor den igen åbnes. Det er vores mulighed for at give fremtiden et indblik i den tid, vi kender så godt.
Hvad kapslen indeholder, arbejdes der stadig på, men en ting er helt sikkert, der
skal ligge beretninger fra vores elever om, hvordan det var at være barn i 2015.
Derfor udskrives hermed en skrivekonkurrence, hvor man på 1-2 sider A4 ark,
skal fortælle om ens hverdag – i skolen men også gerne, hvad man bruger sin tid
på hjemme – hvad man som barn er optaget af i 2015.
Egentlig er opgaven meget åben – da kassen har begrænset plads, udvælges de
bedste historier til kassen (fra både store og små elever) – derfor en konkurrence.
Når det er en konkurrence, vil der naturligvis være præmier til de bedste historier.
Historierne skal afleveres til et af skolens kontorer i en konvolut med tydelig angivelse af navn og klasse. Dommerpanelet er skolens ledelse.
Seneste frist for afleveringen er onsdag den 25. februar.

Sophieskolens nye hovedindgang
er ved at tage form.

Vi vil også gerne her byde velkommen til tre nye medarbejdere.
Det er Birgit K. Møller, som arbejder i vores 10. klasser, det er Karina Lykke
Lund, som er i vores UDVC og Katrine R. Schou som skal have matematik på 6.
og 7. årgang.
Velkommen til alle 
Vi ser frem til et godt samarbejde.

På ledelsens vegne
Jan Axelsen
Skoleleder

