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Hurra for december for nu kan vi skimte julen i det ”fjerne”….
Forestil dig, at du på lang afstand betragter Sophieskolen.
Du vil opdage at skolen fungerer, som en kæmpe aktiv ”myretue” flettet sammen
af de mange aktiviteter, der får det hele til at fungere som en stor samlet travl
enhed.
Det er først, når man kommer tættere på, at man kan se de konkrete handlinger,
som skaber skoledagene for de enkelte elever.
Hvis man skal få indtryk af, blot en del af, disse aktiviteter er den bedste måde at
gøre det på, ved at følge skolen på vores facebook side:

Sophieskolen Nykøbing F
Her opdateres løbende billeder og ofte daglige events og er derfor den nemmeste
måde at se tættere på ”myreturen”. Se f.eks. fra den sidste uge: forfatterbesøg –
Cirkus Nissesjov – 0. årgangs julevandring – 9. årgangs workshops på HTX og
HHX
I dette nyhedsbrev har vi valgt et par nedslag i skolens dagligdag.
Vi er som mange andre skoler i øjeblikket ramt at ”børnesår” og af lus. Ingen af
disse er en skam at få – det bare ikke i orden at lade stå til.
Der skal behandles med div. handlinger og evt. kemikalier. Skolen er jo f.eks. lusefri hver mandag morgen, da lusene dør, når de ikke næres J - så check ”ungerne” både de store og de små en ekstra gang - og hvis de har lus, sæt endelig en
behandling igang.
Vi har deltaget med en del klasser i en ”Guldborgsund CUP SONG” som blev
filmet på teateret den anden dag. Eleverne havde øvet sig på at udføre div. handlinger med ”CUP” – alt i takt og med tryk på. Filmen med musikken skal bruges i
promoveringen af vores kommune. Eleverne får forevist det endelige resultat, når
det foreligger. Endnu et spændende samarbejde med Musikskolen.
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Skolen er med i projekt ”hjernemad”, hvor eleverne kan spise morgenmad på
skolen hver morgen fra kl. 7.30 til 7.50. Vi har hver dag besøg at mindst 40 elever. Det er vigtigt, hvis man skal holde dampen oppe, at man starter dagen med
et godt sundt og nærende måltid. Godt at vi har mulighed for tilbyde det til vores
elever.
Det foregår i vores kantineområde - og er gratis at spise med.

SIDE 2

Så er der vores adgangsveje ind i skolen hmmmm…
Dørene er ofte ”nede” og fungerer ikke efter hensigten og der er enten spærret for
indgang eller også står de på vid gab. Det sidste betyder, at vi i den grad ”fyrer
for gråspurvene” – noget, som virker temmelig uhensigtsmæssigt.
Der er sat flere processer som i gang, som skulle løse problematikken, men vi synes alle at der er gået laaaang tid inden der bliver fundet en fornuftig vedvarende
løsning.
Udearealerne er også en daglig udfordring. Der er simpelthen for meget ”smat”
alle steder – og derfor for få steder, børnene kan lege uden at blive svinet til.
Der er også her sat flere processer i gang, men løsningen kommer først i foråret,
når alt begynder at spire og gro.
Vores beachvolley er mere ”vand” end strandsand.
Cykellegebanen er også ramt af ”vand” og kan derfor først færdiggøres i foråret
– hvilket også er ærgerligt.
Så vi ønsker os -0,5 grader så er alt stift – og ingen bliver smattet til. J
Parkerings og afsætningsproblematikken er nærmest, som den efterhånden
har været i en periode.
Det er rigtig svært, at sætte sine børn af tæt på skolen uden at skulle køre i kø.
Hvis nu alle brugte ”kys og kør” på den rigtige måde – som er:
Man standser bilen i ”cirklen”, kysser barnet farvel og kører videre.
Hvis man skal parkere sin bil, er der enten på Merkurs Plads (hvor der er rigtig
mange biler) eller på trekants P pladsen på Poul Martin Møllersvej (mod hallen) –
her vil der være rigelig plads, men det er en lidt længere gåtur.
Heldigvis har de gående og cyklerne fået rigtig gode betingelser – som rigtig mange af vores elever benytter sig af.
Tirsdag den 13. december er det ”Luciadag” med lyssang og optog rundt på
skolen. Det er traditionen tro vores 5. årgang, som står for arrangementet.
Vi starter på skolen kl. 8.00 – hvorefter eleverne optræder på vores to plejecentre.
Samme dag holder vores SFO julehygge med børnenes familier kl. 14-16. Der
vil være underholdning af vores Nissekor – samt diverse værksteder.
Mandag, onsdag og torsdag i næste uge, går børn og voksne fra SFO til juleklipdag på Sømarken og Bakkehuset.

På skolens vegne
Jan Axelsen
Skoleleder

