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  .  
Ligger I inde med stofrester, tapeter, 

knapper eller glimmer, så modtager vi 

det meget gerne i SFO’en til vores 

kreative værksteder  
Kære forældre … 

 

 

 

    

iPads i 1.-3. klasse 
Som tidligere udmeldt er det skolens 

ambition at udrulle iPads i indskolingen i 

løbet af skoleåret 15/16. Vi har lige nu 

fokus på den pædagogiske 

implementering på mellemtrinnet, og 

ikke mindst de udfordringer det giver og 

den faglige støtte til lærerne her. Så 

snart dette er på plads, tager vi fat på 

1.-3. klasse i indskolingen. 

 Legepatruljen 
Legepatruljen er kommet godt i gang 

og børnene i den lille skolegård deltager 

aktivt i de lege, som bliver sat i gang af 

de større elever fra legepatruljen. 

Legepatruljen bærer orange veste, så 

de er let genkendelige for eleverne. Der 

leges både gamle kendte lege, men der 

bliver også introduceret nye lege. 

 Garderoben 
Det er blevet efterår og koldt og vådt. 

Husk derfor, at det nu er tid til skiftetøj, 

regntøj og særligt indesko. Hjælp os 

også med at få gjort ordentligt rent i 

garderoberne den sidste fredag i 

måneden. Tøm garderoben, smid det ud, 

som skal smides, og tag det med hjem, 

som skal gemmes. Det tager kun 5 min. 

er til gavn for os alle. 

     

Lektier på Intra 
Vi er blevet gjort opmærksomme på, at 

lektierne dukker sent op på 

ForældreIntra. Det er dog adviseringen 

om lektier, der dukker sent op, og ikke 

selve lektierne. I kan derfor altid selv 

tjekke lektier, hvis I går ind på Intra og 

finder INFORMATION i menuen, og 

derunder LEKTIER. Klik på kalenderen og 

den dato, I har brug for. Datoer med 

lektier er altid markeret med gul. Anvend 

altid den officielle ForældreIntra-app. 

 Ingen legetøjsdage 
Vi gør opmærksom på, at der IKKE er 

legetøjsdage i skoletiden, når man går i 

1.-3. klasse. Vi vil derfor bede jer om, 

at tage snakken hjemme, om hvad der 

skal være i skoletasken og hvad der 

ikke skal. Legetøj i skoletiden tager 

opmærksomheden fra undervisningen. 

Skulle der henover året blive planlagt 

bamsedage eller andet, vil I selvfølgelig 

blive orienteret om dette. 

 Juleafslutning 
Sorø Klosterkirke er traditionen tro 

omdrejningspunktet for juleafslutningen. 

Alle elever møder d. 18. december kl. 

8.00 til 12.00. SFO og Klub åbner 

umiddelbart efter juleafslutningen i 

kirken er slut. SFO har åbent d. 21. og 

23. december kl. 6.30 til 17.00. Husk 

ferietilmelding sker via Tabulex. Herefter 

holder vi juleferie fra og med d. 24. 

december til og med d. 3. januar 2016. 

 


