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Nyt fra SFO og skole
Besøg i kirken
Hele skolen besøgte tirsdag den 18. december kirken. Her blev
julen sunget ind, Lars læste juleevangeliet, skolens kor sang et par
smukke sange, og lærerkoret sang med hjælp fra eleverne.
Lars læste til slut en historie om englen Angelina, og der var indlagt
bingo i historien. Alle fik bingo og råbte ikke bingo, men Nu er det
jul! Og det er jo så sandt!

6.B og solsystemet
I 6.B gik en del af natur/teknologi timerne i november med at se nærmere på vores
solsystem, hvilket betød hele to ud af huset aktiviteter på samme uge.
Onsdag d. 21. var klassen på Tycho Brahe Planetariet i København, og den følgende fredag
- lørdag, var klassen på overnatningstur på Brorfelde Observatorium. På Brorfelde fik
klassen blandt andet mulighed for at bygge egne raketter, som efterfølgende skulle afprøves
ved affyring. Da raketterne skulle sendes afsted, var det tydeligt, at dem der havde bygget
de bedste raketter, også havde de raketter, som kunne flyve længst.
Forløbet om solsystemet, kom i øvrigt klassens udvalgte til gavn i den følgende ”SmartParat-Svar” quiz i Ringsted, hvor de trak flere spørgsmål om solsystemet, og tilmed
svarede rigtigt på de fleste spørgsmål 😊

Julekoncert på Søholmskolen
Tirsdag den 11.12. havde skolen besøg af Ringsted Musik & Kulturskole med gruppen
Svampe-pop- firklang (Vigga, Vigga, Ida, Asta og Sølva.) Deres musiklærere Asbjørn og
Erik hjalp også til.

Første nummer blev dog fremført af Aslak fra 1.kl - flot klaret! Derefter spillede
musikskoleeleverne flere julenumre - nogle kendte og andre nye. Gruppen var dygtige til at
spille, og de leverede en god koncert.

Erik Pyndt opfordrede skolens elever til at begynde at spille - meld jer til på Musikskolen!

Lucia
I mindst 30 år har det været 2. klasse, der har gået Lucia den 13. december. I år var ingen
undtagelse. 2. klasse havde øvet både Lucia sangen og Nu
tændes tusind julelys. Begge sange blev sunget både på
skolen, i børnehaven, i SFO og i Jystrup Kirke. Alle fire
gange klarede eleverne flot både at gå og synge. Om
morgenen stod 2. klasse også med hjemmebagte
Luciakager udenfor gymnastiksalen, da de øvrige elever
kom ud. Det har været et godt forløb.

Smart – Parat – Svar
Onsdag d. 5/12 deltog begge 6. klasser i ”Smart-Parat-Svar”
konkurrencen i Ringsted, hvor de skulle dyste i blandede
spørgsmål med ti andre 6. klasser fra Ringsted Kommune.
Begge hold fra Søholmskolen gik i finalen, bestående af tre
hold i alt, hvor 6.B så løb med sejr, præmie og adgang til
regionsfinalen i Slagelse d. 9. januar. To ud af tre hold i
finalen fra Søholmskolen, det kan vi godt tillade os at være
stolte af 😊

SFO1
Julebingo
I december måned er der blevet
spillet julebingo til den helt store
guldmedalje, med gevinster til
højre og venstre. Bøde børn fra
SFO1 og SFO2 kunne deltage.
Mads fortæller at det var sjovt at
vinde slikstokke og
chokolademænd. Bettina lignede
julemanden med krøller og
Benjamin havde også juletøj på.

Julekahoot
Benjamin havde trukket i fin jakke, slips og høj hat, da
der blev dystet i kahoot, med spørgsmål som fx hvad
dato er det juleaften? Da spørgsmålene kom op på
tavlen var alle børn hurtige til at svare på hver sin
Ipad. Efter hvert spørgsmål kunne man se, hvem der
førte konkurrencen.

SFO2
City2

Det var en hyggelig tur, hvor der blev købt
masser af julegaver.
Især blev Tiger butikken besøgt flittigt,
hele 3 store plastik juletræer 145cm høje,
blev der købt og så var de udsolgt. Godt at
der var en forælder der kunne tage dem
med hjem i bilen, så de ikke skulle med tog
og bus.
Børnene synes at det var fedt at gå rundt
uden forældre, så man selv kunne vælge og
ikke skulle vente på de langsomme
forældre.
Det er godt at vi har en mega god Sfo der
gider tage med os til det bedste
shoppingcenter. Helt klart den bedste
oplevelse.

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.
Aktiviteter
Aktiviter for SFO1 og SFO2 fra uge 1 indtil vinterferien vil blive meldt ud i uge 1.

