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Nyt fra SFO og skole
Dyrskue
I 4.klasse har vi haft dyrskue d. 27/8.
Vi lavede videoer og der var en, som lavede en
fin fagbog.
Vi havde små
boder, hvor
man se vores
dyr. Videoerne
stod på nogle

borde

indenfor i gangen. Der var rigtig mange, der kom og
kiggede og havde fornøjelse af det. Der var ret mange
hunde og kaniner og lidt høns. En af
hundene kunne man få lov til at gå med
i snor. Den hed Beta.
Det tog ca. to uger for 4.klasse at
forberede dyrskuet. Det hyggede de sig
meget med.
Det var 4.klasse selv,
der havde ønsket, at de
skulle lave dyrskue
Hilsen 4.klasse

6.B hjalp kommunen med undersøgelse
Onsdag d. 29. august hjalp 6.B kommunen med at sortere,
måle og veje fisk ved Skjoldenæsholm Gårdsø. Grunden til
at fiskelivet skulle undersøges var, at Miljøstyrelsen har
udpeget 24 søer på landsplan, som forundersøges for at
finde ud af, hvad der skal til for at forbedre søens
miljøtilstand.
Søen er helt grøn, og forhåbentlig
kan den blive klar igen, hvis den
naturlige balance genfindes.

Formiddagen blev afsluttet med sodavand og
kage som tak for hjælpen, samt en opvisning i,
hvordan biologerne fanger fisk med strøm - til
stor begejstring for eleverne.

Alle Børn Cykler fortsat?
Vi er nu i mål med de to cykel-kampagneuger Alle Børn Cykler. Vi
har i dag ved lodtrækning kåret Årets cyklist 2018 på Søholmskolen
blandt alle dagens cyklister, og det skete ved morgensang.

Årets cyklist 2018 blev BALDUR, 5. kl. Vi ønsker dig et stort tillykke!

Det har været svært for vores kampagne-hjælpere fra 6.A. at skulle vælge dagens
cyklister, for rigtig mange elever fortjente at blive kåret for deres gode indsatser.

Der har i kampagneugerne været cykel-aktiviteter i SFO-tiden, og det har været en
fornøjelse at se alle de små cyklister køre rundt. Nogle klasser har været på cykelture
og har øvet den svære kunst at cykle mange sammen - en disciplin, som skal mestres
inden turen til Samsø i 5. kl.
En stor tak til alle forældre, som bakkede op om kampagnen - enten ved at løbe ved
siden af jeres cyklende barn, cykle sammen med barnet eller køre taskerne i bilen og
lade barnet cykle…. Vi håber desuden, at flere vil fortsætte med at cykle til og fra
skole!
Der er blevet lavet statistik over klassernes cyklister, og vinderne blev:
6.A! Et stort tillykke til jer!
Alle klasserne deltager desuden i den landsdækkende kampagne om forskellige
præmier, så spændingen fortsætter.
Læs højt på Ortved Plejecenter
Onsdag d. 5. september var Alma, Silja, Rosalina og Vigga
fra 6.B. på besøg på Ortved Plejecenter, hvor de skulle læse
historier for de ældre beboere.
Pigerne fik hver en lille gruppe, der lyttede til oplæsning af
forskellige H.C Andersen-klassikere. Beboerne udtrykte
efterfølgende stor begejstring for pigernes besøg.
Besøget blev afsluttet med en sodavand i kantinen 
Kor for 3.-5. klasse
Godt 20 børn mødes hver tirsdag eftermiddag til glad sang og sjovt fællesskab, når
der er kor i musikhuset på Søholmskolen.

Til kor bliver der sunget enstemmigt og
flerstemmigt sammen, også arbejde
med mange andre ting bl.a. stomp
og bevægelse. Der er allerede planer
om flere koncerter og indslag – også
udenfor skolen. Flere af eleverne
fra 3. klasse fortæller: Vi synger
gode sange. Det er rigtig sjovt og vi
skal lære nye sange som fx Giv mig håb
Joanna og Næste sommer. Lærerne er Lærke og

Marianne og de er rigtig gode og søde. Det er
virkelig fedt! Man synger både kanon og øver
”Do re mi fa so” (skala) og vi laver også
bevægelse. Vi får cafémad i Madkundskab. Det
er det vi godt kan lide ved kor.

Nyt fra SFO Søhesten
SFO1:
Cykeltur med SFO1
I forbindelse med kampagnen Alle Børn Cykler, drog
SFO1 børn på cykeltur rundt om Hvidesø. Der blev gjort
stop ved badebroen, hvor også de børn der ikke havde
cykel med mødtes og fik cafémad. Der var flere
kommentarer efter turen:
Lærke 7 år: Jeg hyggede mig, fordi det var rimeligt sjovt at
cykle i skoven.
Malou 6 år: Det var sjovt at cykle fordi det var rart at vi
cyklede sammen. Og jeg havde min pingvin med.
Felix 8 år: Jeg synes det var sjovt fordi vi kom ud at cykle og opleve naturen. Det var
hyggeligt med café ved
badebroen. Det var sjovt
at der var et hurtigt hold
og et langsomt hold.
Ester 6 år: Jeg gik tur
sammen med Serafina.
Det var sjovt, fordi vi gik
hele vejen rundt om
Hvidesø.

Virksomhedspraktikant
I SFO har vi fået en
virksomhedspraktikant. Hun
hedder Anja og er lige nu i SFO1
hver dag fra 12.55-15.30. Hun er
god til kreative idéer og den
første uge er da også gået med at
være kreativ med børnene.
Anja er om formiddagen på
skolens kontor. Vi har glæde af
Anja frem til midt i december.

Skole-leg
Børnene i SFO1 er helt vilde med at lege skole. Derfor har vi nu lavet et særligt sted
hvor ”læreren” kan undervise ”eleverne” og der er kladdehæfter, mapper, tavle og
forskellige skriveredskaber. Børnene er ikke i tvivl, når man spørger, hvorfor de leger
skole: Fordi det er sjovt!

SFO2
Vi synes, at vi er kommet godt i gang, og børnene virker glade for at komme i SFO.

I SFO2 er Heinrich startet med at være, han skal være i 2èren alle dage undtagen
tirsdag. Det betyder at vi forsat er 2 voksne på arbejde hver dag, undtagen mandag der
er vi så heldige at være 3.

BonbonLand
Der er kommet opslag op på tavlen, om tur til Bonbonland. Det
lørdag den 22/9-18. Så kom ind og kig på det, eller få jeres børn til
at tage et billede af opslaget.

Vilde Vulkaner
Der er udsolgt, MEN vi har 40 billetter.
Festivallen er fra onsdag den 3/7 til fredag den 5/7 2019,
uge 27.
Prisen er 525 kr. det dækker 2 aftensmad, 2 morgenmad
og 2 frokost. Fri adgang til tivoli, legeland og koncerter.
Det er muligt at sikre sig en billet allerede nu. Det sker
ved at betale, i kontanter, andet er ikke muligt.
Tilmeldingen og betalingen er bindende.

Fælles
Spørgsmål om praksis
Skulle I være nysgerrige på vores praksis eller have forslag til ture mv. er I meget
velkommen til at kontakte Ann enten på mail: as7@ringsted.dk , forældreintra eller på
kontoret.

Nyt fra SFO 1
0-3 kl.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Uge 38
Værksted: Bål

Uge 39
Værksted: Bål

Uge 40
Værksted: Mooncar

Uge 41
Værksted: Mooncar

Værksted: Male

Værksted: Male

Værksted: Krea

Værksted: Krea

REP: SS/BP
Værksted: Gym

REP: SS/BP
Værksted: Gym

REP: BP
Værksted: Gym

REP: SS/BP
Værksted: Gym

Værksted: Krea

Værksted: Krea ¨

Værksted: Krea

Værksted: Krea

REP: BP/BJ
Børnemøde

REP: BJ
Skovtur for alle – info
følger

REP: BJ
Værksted: Krea

REP:BJ
Værksted: Krea

Værksted: Bål

Værksted: Bål

Værksted: Mooncar

Torsdag

Fredag

REP: JF

REP: JF

REP: JF

REP: JF

Værksted: Gym

Værksted: Gym

Værksted: Gym

Værksted: Gym

Værksted: Krea

Værksted: Krea

Værksted: Krea

Værksted: Krea

REP:SS/JF
Værksted: Gym fælles

REP: SS/BP
Værksted: Nerf m. SFO2

REP: SS/BP
Værksted: Gym fælles

REP: SS/BP
Værksted: Gym fælles

Værksted: Male

Værksted: Male /BJ

Værksted: Krea

Værksted: Krea

REP: BP

REP: JF/BP

REP: BP

REP: BP

Nyt fra SFO 2
SFO2 4-6 kl.

Aktiviteter:
Uge

38

39

40

41

Aktiviteter

Værksted: Filte

Værksted: Kreativ tegne
”krusemadulle”

Værksted: Kreativ
efterårsklip

Værksted: Kreativt
efterårsklip

Mandag: Krea/Gym
Tirsdag: Krea
Onsdag: Krea
Torsdag:
Fredag: Nerf

Mandag: Gym
Tirsdag: Bordtennis
Onsdag:
Torsdag:
Fredag: Gym

Mandag: Gym Nerf
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag: Gym

Mandag: Filte / Gym
Tirsdag: Filte / Gym
Onsdag: Filte
Torsdag:
Fredag: Filte + Gym
Lørdag: Bonbonland

