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Velkommen tilbage efter sommerferien – håber at alle har haft en forrygende sommer med
den afslapning der skal til for at lade op til et nyt spændende skoleår på Sophieskolen.
Vi har planlagt mange – rigtig mange - spændende aktiviteter og læringsforløb, som alle kan
glæde sig til.
Hen over sommeren er der kommet nye elever til vores skole. Til dem en særlig velkomst vi glæder os til at dele vores skoleliv sammen med jer.
Sophieskolen er en skole, hvor der er højt til loftet. Vi har fokus på vores kerneopgaver, så
alle kan blive så dygtige de kan, men også at det foregår i et udviklende miljø, hvor man trives.
For dem af jer der følger med på vores Facebook side ”Sophieskolen Nykøbing f” har I kunnet se at vores SFO har været meget aktiv – en spændende sommer.
Lige før sommerferien bød vi velkommen til et par nye medarbejdere.
Her er der også sket nyt, da vi har også ansat lærer Jesper Hansen, som skal være i vores
10. klasse center samt Christoffer Brodersen, som skal være på vores 6. årgang.
Vi har også ansat pædagog Gitte Møller Petersen, som mest skal være på 4. årgang. Vi har
også lånt en medarbejder fra ”Solsikken” Pia Larsen den næste måned. Vi glæder os meget
til samarbejdet med de fire nye.
Det kommende skoleår er Sophieskolens andet leveår – vi er nu kommet på plads (næsten),
en vis form for rutiner er opbygget, husets muligheder begynder at blive en positiv medspiller og alle ved, hvor de hører til – det betyder, at vores fokus, det kommende år vil være de
indsatser, vi har omkring læring og trivsel.
Meget mere om det senere – her skal dog lige nævnes ”De gyldne 8”, som vil danne udgangspunkt for hvordan vi er sammen på Sophieskolen, hvad vi skal øve os på for at blive
bedre til at opfylde De Gyldne 8 - alle sammen.
I sommerferien havde vi håbet på, at vores udearealer var blevet gjort færdige, at campustorvet var blevet tromlet, at der var sat pile på P –Pladsen på Merkurs Plads, at de nye skydedøre var monteret, at der var malet de tiltrængte steder og lidt andre småting. Det er
desværre ikke rigtig sket – der er mange forklaringer på ”hvorfor ikke”, men vi er i gang
med at få lagt en ny plan/nye aftaler, så tingene kommer på plads ret hurtigt…. Skydedørene kommer f.eks. i uge 42 (det skulle være helt sikkert).
Servicefolkene har haft rigtig travlt med mange andre ting, som er kommet på plads. Det
ovenstående er uden for deres arbejdsfelt…
Velkommen til et nyt skoleår – vi glæder os til samarbejdet.
På skolens vegne
Jan Axelsen
Skoleleder
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