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Uge 41 har stået i motions og oplevelserne tegn.
Over hele Danmark er der tradition for at ugen har fokus på motion samt sund levevis.
Vi har i år gjort det på mange forskellige måder på de forskellige klassetrin.
Torsdag var en helt særlig dag, hvor vores ældste elever havde planlagt dagen for
de mindste elever. Alt fra olympiade med indmarch til lange oplevelsesture i skolen. En dejlig lærerig uge for alle.
Torsdag afsluttede med arrangementet ”Bag for en sag” på Fjordvej. Her blev
indsamlet 4.000 kr. som sendes til ”Børns Vilkår”.
Tak til alle som bidrog så det lykkes så godt.
Fredag lige før efterårsferien er ”Skolernes Motionsdag”.
Vi har derfor løbet – cyklet – gået og bevæget os på alle måder i sundhedens tjen.
En del af eleverne på 9. årgang har været i brobygning / praktik.
Mange at 10. klasserne har været ude og rejse - i år er det Tjekkiet – andre af
dem har været på forskellige ture rundt DK.
Det har, på alle måder, været en travl uge med masser af aktiviteter.
Byggeriet af vores nye skole følger planerne - og hvis man har lyst til se nærmere på det som sker, lægges der jævnligt billeder ind på: www. Sophieskolen.dk
I uge 46 vil et par at lokalerne være færdigindrettet med møbler m.m. De skal
benyttes som ”referencelokaler”. Planen er, at nogle udvalgte klasser skal afprøve
møbler m.m.
Vi forventer, at holde et ”Åbent hus” arrangement i starten af det nye år.
På byggeområdet er Celf i fuld gang med deres nybyggeri, som skal være klar til
indflytning den 01.08 2016.
Vejen, som skal åbnes mod Skovalléen – hvor der skal etableres et lyskryds, bliver færdig før jul – så også her er der travlhed.
Planen er stadig, at vi flytter vores 01.04 elever (forårsbørnene) ind i den nye
skole. Herefter (måske samtid) flyttes hele afdelingen på Fjordvej.
Alle ønskes en rigtig weekend samt en fantastisk efterårsferie for dem, der er så
heldige at have en 
På ledelsens vegne
Jan Axelsen
Skoleleder

