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Så er der for alvor kommet gang i aktiviteterne på skolen.
Vi har haft besøg af operasangere som har opført et stykke for vores udskoling –
der har været en rapper forbi og meget meget mere.
Herunder et par enkelte nedslag i mangfoldigheden:
Forfatterbesøg af flere omgange med Michael Næstved Nielsen, Anna-Marie Helfer
og Gittemie Eriksen. Alle besøg er sponseret af kommunen / skolen og i et tæt
samarbejde med StORDstrømmen.
Gittemie vil 4 gange afholde et skriveværksted for elever som bærer drømmen om
at blive forfatter og som har talent/lyst til at skrive historier.
Vi har været på skolerejse med 9. årgang til Berlin. En fantastisk tur med god dynamik og store oplevelser. Når elever ”erobrerer verden” forandrer de sig ganske
langsom til at blive en del af den globale familie. Berlin er på alle måder en større
by end Nykøbing Falster – tilsvarende er udfordringerne med at være der og finde
rundt. Den måde vores unge mennesker klarede turen på, viser at vi er på rette
vej mht. selvstændighed og socialitet. Der var sågar elever som viste at de mestrede det svære sprog: Tysk.
Skolen har nu startet op for et skolekor på Sophieskolen. Det foregår i skoletiden
og betyder derfor at eleverne må gå fra nogle bestemte timer i deres almene
skema. Det er så op til eleverne (og forældrene) at få fulgt op på det man er gået
glip af fagligt mens man var til kor. Noget som vi mener at man som ansvarlig og
Kor for de små (0-4) foregår onsdag fra 12.00- 13.00
Kor for de store (5-9) foregår fra 13.00 – 14.00
Underviseren hedder Lene Langballe.
Vi har flere elever, som i løbet af skoleugen modtager individuel undervisning / talenttræning i f.eks. sang, musik ol. mens ens klassekammerater følger den almindelige undervisning. Der indgås hver gang aftaler med familierne om det er en
god ide, og det er derfor muligt at gøre det på den måde.
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Vi har fået et par henvendelser om Skolemælk på skolen. Vi tidligere haft en mælkeordning som godt nok ”skrumpede” de sidste par år. Udfordringen er vores
håndtering - opbevaring og udlevering af mælken. Vi har derfor besluttet at droppe en mælkeordning. Det har været forsøgt at indkøbe en automat, hvor man
kunne købe sin mælk. Det har vist sig kompliceret, så det har vi også opgivet. Altså foreløbig er mælkesalg på skolen også opgivet – der er vandautomater, så der
er rigeligt at drikke. Mælken må man så få drukket der hjemme. Slik og sodavand
er, som omtalt tidligere, ikke velkommen på Sophieskolen.

SIDE 2

Trafiksituationen omkring skolen er stadig på det niveau at der er travlt især om
morgenen. Afleveringsmæssigt er der flere muligheder. På Poul Martin Møllersvej
er der jo kys og kør området. Der må standses og sætte elever af men ikke parkeres. Så går ideen jo helt fløjten – forestil sig at man parkerede foran udleveringen
til en ”drivein” restaurant, så stoppe forretningen jo. Der er god sikker gåvej for
børnene fra ”kys & kør”.
Man kan også parkere på p-pladsen på Poul Martin Møllersvej (der er en meget
stor p-plads tæt ved Nykøbing F. hallen og en lille en, som ligger tæt ved vores
indgang).
På p-pladsen ved Merkurs Plads er der massiv trafik – det går, men der er mange
biler. Især børn som krydser ind i mellem bilerne virker lidt (læs meget) uhensigtsmæssigt. Vi opfordre derfor meget til at man som forælder sætter sit barn af
på den anden side, hvor der er mere sikkert og mindre trafikkaos.
Det gode råd er, kom i god tid, så morgenerne bliver mindre hektisk for eleverne
og for jer som forældre.
Cykelfolderen er nu i trykken – og vil snart blive delt ud samt lagt på hjemmesiden. Der arbejdes stadig med at forbedre vejene og cykelforholdene som vi har
hørt bekymringer for fra forældremøderne.
Endelig er der vores kommende cykellegebane, hvor maskinerne nu for alvor flytter jord og designer området – vi glæder os vildt meget til, at kunne tage området
i brug. Bagkanten for projektet er uge 42 – så inden længe er der nye bevægelses
muligheder.
Uge 39 er emneuge med særlige skemaer – det er en naturfagsuge, som afholdes
mange steder i Danmark.
Christian Rosenkvist fik i sidste uge foretaget en bypassoperation i Odense – så
Christian vil en periode mangle i skoleledelsen.
Operationen gik rigtig godt, så vi glæder os meget til igen at Christian spiller på
holdet.
Til sidst velkommen til vores to nye medlemmer af skolebestyrelsen:
Lars Nikolaj Jørgensen samt Thomas Bertram Wiell
Vi glæder os til samarbejdet.

På skolens vegne
Jan Axelsen
Skoleleder

