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Vinterferie 2017.
10. FEBRUAR 2017

Så er Sophieskolen blevet DGI PROFILSKOLE – det skete ved ”den hemmelige
event” onsdag den 8. februar.
Vi havde et par timer med bevægelse – gåture – stopdans – lege og dans.
Der var mange børn og voksne i bevægelse hele tiden, – til tider kunne det opfattes som lettere kaos, – men der var grundlæggende styr på det hele J.
9. årgang var kastet ud i det som tovholdere, – og de løste opgaven meget flot.
STOR tak for hjælpen til de seje 9. klasser.
Den store udfordring var ”sceneskiftet”, når man skulle have udetøj på.
NÅ ja, så var der jo lige sneen, som betød at bevægelsesmønstrene til tider blev
anderledes end planlagt.
Tak til de forældre og bedsteforældre, som kom og støttede op om dagen – næste
gang med ”kaffe / the bord”
Uge 6 var omlagt uge – hvilket betød, at klasserne gjorde mange forskellige ting
sammen eller hver for sig. Jeg havde selv glæden af at møde mange elever i Pentagon, hvor vi snakkede om trivsel – Drop Mob – og ”De gyldne 8” sammen med
årgangenes voksne. Vi er en skole, hvor man trives (både som elev men også som
voksen), og det kræver, at vi alle er optaget af at få det til at blive endnu bedre
hele tiden.
Pladsen her er for trang til at komme ind på alle de gode, sjove og lærerrige ting,
som er foregået i ugens løb – men snak med ungerne hjemme eller se vores facebook side: Sophieskolen Nykøbing F. Her bliver der lagt billeder mm ind hele
tiden.
Guldborgsundsangen er også nu ude i det åbne - prøv at se/høre den på det her
link: https://dreambroker.com/channel/y311vtrt/u96ikio9?autoplay=true (den ligger også på vores facebookside J)
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Kommende 0. klasser er nu afklaret. Byrådet besluttede i aftes at følge den styrelsesvedtægt, som er gældende i kommunen. Det betyder at skolerne må optage op
til 25 elever pr. klasse. Hvis en klasse har færre elever, kan man optage ”frit valgs
elever” op til 25 elever.
Når en klasse er over 28 elever på ”tælletidspunket” (15. marts) udløses en ny
klasse. Det kan virke kompliceret, men er egentlig ret enkelt. I nogle kommuner
er der ”frit valg” til alle skoler uanset antallet af elever, – hos os fungerer det som
beskrevet, fordi det politisk er vedtaget på den måde.

SIDE 2

Vi glæder os meget til samarbejdet med alle de nye elever og deres forældre.
I kommer til en skole, som bygger på det store fællesskab, men bestemt også på
de små fællesskaber.
Alle de skolesøgende elever/forældre har i dag modtaget svar fra skolen om optagelse.

Alle ønskes en rigtig god vinterferie – nyd den J

På skolens vegne
Jan Axelsen
Skoleleder
PS: SFO holder åbent 6.30-17.00 fredag 6.30-16.00)
Se nedenstående fra Folketidende – de var på pletten som altid når vigtige ting
sker J …..

