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Efterårsferie = skolernes motionsløb = god tradition.
Vi har i år afsluttet den første fjerdedel af skoleåret med det traditionelle ”Campus
Guldborgsund løb”. I år med den krølle, at alle løb den samme tur – bortset fra
dem, der cyklede mindst 20 km!
Hvor mange kilometer vi sammen har bevæget os, er der ikke for nuværende
overblik over, men det er blevet til rigtig mange kilometer.
Som læser af nyhedsbreve har man kunnet konstatere, at der kommet længere
mellem dem. Det skyldes flere ting. Hovedårsagen er, at mange nyheder – events
løbende lægges på vores facebook side. (Sophieskolen - Det er en hurtig og effektiv måde at få indblik i dagligdagen).
Så er der sket det glædelige, at et af vores valgfag arbejder med ”Sophie Nyt”, –
et nyt elevdrevet projekt, hvor der ”kikkes ind” i skolens dagligdag – set fra et
elevperspektiv.
Hvis man endnu ikke har læst deres første udgave, kan den læses på:
https://www.facebook.com/116251762407220/photos/a.116261009072962.1073741828.116251762407220/121349078564155/?type=3

SOPHIESKOLEN
MERKURS PLADS,
4800 NYKØBING F.
TLF +45 5373 3100
WWW.SOPHIESKOLENGULDBORGSUND.DK
MOB +45 2518 0026
JAX@GULDBORGSUND.DK

Vi har på skolen haft en mængde af aktiviteter.
Det har været naturfagsuge, hvor vi deltog i f.eks. masseeksperimentet sammen
med mange andre danske skoler. Der var et meget godt interview med vores ene
fysik/kemi lærer, Michael Søgren Jensen, på P4, hvor han forklarede formål og
metoden.
Det giver anledning til at nævne vores toiletter og medfølgende hygiejne.
Vi har, særligt i 05 afdelingen, børn (læs drenge) som decideret tisser på gulvet.
Det er ulækkert - og betyder at de næste ”brugere” skal forcere våde gulve og
lugte til tis.
Der afprøves forskellige tiltag for at sikre god adfærd på vores fælles toiletter, så
alle har mulighed for at kunne gå på toiletterne. Herfra lyder derfor en opfordring
til at snakke med jeres børn derhjemme om, hvordan man bruger et wc korrekt–
og ja, hvis man ikke kan undgå at ramme gulvet – brug tricket: sid ned.
Vi har afholdt ”bymesterskabet” i skoleskak i Pentagon, fredag den 6. oktober,
med rigtig mange børn.

SIDE 2

Vi fik en flot 2. plads. Der er faktisk mange elever, som spiller skak hos os, så næste år tager vi pokalen hjem til Sophieskolen :O)
Vi har haft masser af elever ude at rejse – samt haft udenlandske gæster på
skolen. I det hele taget har vi stor fokus på, at vi er en skole, som har et internationalt udsyn. Det er så vigtigt, at vores elever får blik for den store verden, som
vi er en naturlig del af. Et eksempel: Der arbejdes i øjeblikket på en spændende
plan (et prøveprojektforløb,) hvor elever fra en af vores 7. klasser, sammen med
en tysk klasse, skal arbejde med et projekt hvor mad – kultur – sprog er omdrejningspunkterne. Det sker i samarbejde med ”Fælleskøkkenet” (som ligger i
Sakskøbing) og en skole som ligger ca. 100 km syd for Femern, – besøg hos hinanden er en del af konceptet.
For at nævne en sidste ting havde vi torsdag den 12. oktober ”Bag for en sag”, –
et projekt i vores meget aktive SFO, – med stor børneinvolvering, hvor pengene
går til ”Børns vilkår”.
I år kunne vi levere 6052 kr. – det er kæmpe rekord i den tid, vi har været med. I
en daglig sund skole, er det godt engang imellem at kunne friste med ”hjemmebagt” kage. Resterne får SFO børnene glæde af. Tusinde tak for en stor opbakning, – det er dejligt at mærke, at Sophieskolen er en skole, hvor der er plads til
alle – både elever og forældre.
Så er der historien om skolens udearealer.
Lad os starte med det positive. Der er kommet styr på, hvilken vej man kan køre
på P-pladsen ved Merkurs Plads. Venstre sving er forbudt i to perioder ved udkørsel fra skolen, hvilket giver et bedre flow i trafikken.
På selvsamme P-plads kommer der nu også stående skilte ved vores handicap Pplads. Vi har både elever og medarbejdere, som har brug for pladsen til både afsætning og parkering, – det er altså ikke en afsætningsplads for alle os andre.
Politiet har været forbi et par gange, og de vil fortsat tage temperaturen på trafikafviklingen og hjælpe os alle sammen med at huske på reglerne ;o)
Skolens legeområde er ramt af vand – med den sommer og det efterår vi har
haft, er der kommet ekstra meget vand. Der er lavet en plan, hvor det meste af
arealet ved siden af Cykellegebanen bliver renoveret, og der bliver lagt muld –
grubbet – lagt slotsgrus på – ændret ved fliserne. Vi mangler bare en lille smule
tørvejr, så går de i gang. Området bliver spærret af, når der kører maskiner.
På Campustorvet bliver arealet ved basket banen renset for sten, og der lægges
almindelig asfalt. Resten af området tromles, så stenene bliver ”nede” i belægningen.
Nu skulle det komme til at fungere, men det har taget sin tid.
I efterårsferien skiftes hoveddørene til skolen. De meget udskældte døre, som
åbner eller ikke åbner – lukker eller ikke lukker, bliver erstattet af glasskydedøre.
Det skulle lette tilgangen til skolen både for gående men også for dem i kørestol
eller lign. Det er årsagen til, at man i efterårsferien kun kan komme ind på skolen
via den indgang, hvor man normalt kommer ind hos 0. årgang – altså den indgang, som vender ud mod cykellegebanen.
Vi glæder os rigtig meget til at tage mod alle eleverne igen mandag den 23. oktober til en ganske almindelig skoledag (hvis en sådan findes) – rigtig god arbejdslyst til de folk, vi har på arbejde i ugens løb – rigtig god uge til de børn, som
benytter vores SFO i ferien.
Alle ønskes med andre ord en rigtig god efterårsferie 2017.
På skolens vegne
Jan Axelsen
Skoleleder

