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Først velkommen til vores 01.04 elever.
Vi har glædet os meget, til I skulle komme, og det er dejligt, at I nu er en del af
Sophieskolen.
Der er rigtig mange af eleverne, som har større søskende på skolen – det giver en
sikkerhed i og en forforståelse for det hus, som I er en del af.
En særlig velkomst er til de helt nye elever, som måske er det første barn, der
skal starte i skole fra den lille familie.
Husk på at skolen hele tiden ændrer sig, så hvis der er noget, man ikke helt forstår, så spørg – selv de mindste ting kan vokse sig til en bekymring, som måske
kunne have været undgået, hvis man havde haft en god dialog om det.
Vi ser frem til at samarbejde i mange år om jeres barns skolegang på Sophieskolen .
Dagligdagen på skolen har det med at blive til en virkelighed, som ”farer” afsted –
nogen gange kan det være svært at følge med - og måske især forstå kompleksiteten i det hele.
Et nyhedsbrev er begrænset øjebliksbillede af alt det som sker. Det kunne være
en god ide at følge med på skolens Facebook side (Sophieskolen Nykøbing), hvor
der hele tiden lægges opdateringer op.
Vi har inden for et par dage haft et par cykeltyverier.
Her lige en opfordring til, at eleverne har mulighed for at låse deres cykler – og
gerne minde dem om, at det er en god ide at gøre det. Selvom skolen faktisk er
godt dækket ind med kameraer (så man kan se, hvem der løber med cyklerne) er
låsen en måde at forsinke processen på. To af tyverierne ser ud til at være ”bestillingsarbejder”, – hvor to mand med boltsakse klipper cyklerne ”fri” og straks forsvinder med dem. Det er naturligvis anmeldt til politiet af familierne med billeder
af gerningsmændene, så forhåbentlig bliver de og cyklerne fundet.
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Nu vi er i gang med at snakke om cykler, så her også en opfordring til at eleverne
cykler i skole. Det er god start på dagen at få lidt frisk luft og motion. De cykelruter, der fører ind mod Sophieskolen, er faktisk ret sikre ruter. Man kunne jo evt.
cykle med sit barn de første gange, indtil ruten var gennemøvet og kendt.

SIDE 2

Fra Sophieskolen og ned til hallen, er der igangsat et arbejde med at ensrette vejen samt lave cykelstier i begge retninger. Fortovene bliver igen kun til gående.
Det har været et ønske fra Skolebestyrelsen, - og vi har sammen med Katedralskolen arbejdet hen imod den løsning, – så det godt, at det nu kommer til at ske.
Fra maskinrummet bør nævnes, at vores 8. årgange i den forløbne uge har øvet
sig på at skrive projektopgave. Det, man øver sig på, bliver man bedre til, som
man siger. Et af de spørgsmål, man kan stille sig i den anledning er: Kan elever
arbejde selvstændigt uden at blive afledt af sociale medier (og online spil)? Et andet spørgsmål kunne være: Hvordan bliver man ambitiøs uden at blive stresset og
føle nederlag? Det kunne være rigtig dejligt, hvis mange elever ikke havde den
indstilling til egen præstation, at ”det er godt nok”.
Vores 5. årgang, som i øjeblikket arbejder alternativt uden fast basislokale, var i
ugens løb på CELF og arbejdede med projektet ”Tiny Houses”. Det er alle kommunens 5. klasser, som arbejder i det projekt. Vores lærere og elever var meget velforberedte til udfordringerne på CELF, så det blev nogle rigtig gode dage.

Alle ønskes en rigtig god påskeferie.
Skolen starter op med undervisning igen tirsdag den 23. april til almindelig tid.
SFO har tvunget lukkedage i næste uge – eleverne er blevet tilbudt nødpasning på
Østre Skole mandag, tirsdag og onsdag i uge 16.
På ledelsens vegne
Jan Axelsen

