SOPHIESKOLEN

NYHEDSBREV 14. OKTOBER 2016

Efterårsferien kommer nu.
14. OKTOBER 2016

Tiden flyver af sted og nu er det allerede efterårsferie.
I den forgangne periode er det sket rigtig meget på skolen.
Det er i grunden rigtig svært at følge op på i et nyhedsbrev, som kun ”udkommer”
en gang imellem. Derfor forsøger vi hele tiden at lægge nyheder / billeder / info
løbende på vores facebook side, som man kan finde ved at søge i facebook på:
”Sophieskolen Nykøbing F”
Vi har haft elever på ”EFA” – Exchanges for All i Litauen. Vi havde 15 elever med,
som arbejdede sammen med elever fra Litauen og Estland. Arbejdssproget var på
Engelsk og temaet handlede om miljø. Musik – drama – dans var også en del af
”oplevelsen”. Sydfalster Skole samt Stubbekøbing Skole er også med i projektet.
Hvert hold, der drager af sted, skaber deres egne oplevelser – vores elever er forhåbentlig blevet en del klogere på verden og på dem selv.
Vores 7. årgang har været Sønderborg og oplevet meget – Danfoss Universe og
ikke mindst ”1864” museet var en lærerig oplevelse.
Jeg var så heldig at være med på turen - oplevede børn og voksne, som fik tingene til at spille på en utrolig god måde. Fagligt og socialt er der meget at lære på et
par dage hjemmefra 
Vi har afholdt skoleskakmesterskab sammen med Søndre Skole (Rødby) og Realskolen. De havde en god dag med masser af hjerneaktivitet – hjernesport kan
dyrkes på mange måder. Det her er en af de bedre.
Vi har også lige været vært ved årets udgivelsesarrangement af ”Børnenes rekordbog”. Elever fra hele landet var på besøg hos os. Der blev til arrangementet
sat flere nye rekorder, som får en plads i rekordbogen 2018.
Sophieskolen har været nomineret til titlen som ”Danmarks Bedste skolebyggeri”.
Det hele blev afgjort ved en afstemning på nettet – vi vandt desværre ikke, selvom vi var med helt til det sidste. Skolen, som løb af med prisen ligger i Århus – en
meget meget dyrere bygning en vores. Lidt humoristisk sagt, må de have flere
”online venner” i Århus end vi har i Nykøbing .
Byggeriet i Århus er nu en meget funktionelt og godt byggeri – tillykke med titlen.
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Arbejdsperioden fra sommerferien til nu blev afsluttet med et stort motionsarrangement sammen med resten af vores Campusområde.
Se mere på vores Facebook side.
I ønskes alle en rigtig god ferie.
På skolens vegne
Jan Axelsen
Skoleleder
PS Vores SFO holder naturligvis åben som normalt 

