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Nyt fra SFO og skole
Grønne nisser

Den 5. december får 0A besøg af juleværkstedets grønne nisser.
De vil bede om klassens hjælp til at holde en anderledes grøn jul
og pynte et juletræ i klassen. Ideen med det grønne juleværksted
er at skabe bevidsthed om at julen kan være bæredygtig og fuld
af glæde for det man har. De grønne nisser, som er
forældrerådet for klassen, vil på dagen med klassens lærer
Kirsten skabe julepynt af genbrugsting og materialer. Klassen vil
arbejde hele dagen på at fremstille pynt og vi vil tale om
bæredygtighed og have en bæredygtigheds-quiz. Fredagen inden
det grønne værksted (30.11) har de grønne nisser præsenteret
idéen for klassen og givet hvert barn en opgave om, at finde en
ting hjemmefra, som de kan tage med den efterfølgende mandag
og upcycle til julepynt.

De grønne nisser
ønsker alle på
Søholmskolen en god
julemåned og håber at
I vil komme forbi og
se vores træ.

Besøg på arbejdspladser i Jystrup.
Det er et krav, at eleverne skal udbygge deres viden om forskellige uddannelser og
job, og i 6.A har eleverne arbejdet med arbejdspladser i Jystrup. De har selv kontaktet
den arbejdsplads, de skulle besøge og har før besøgene lavet spørgsmål til
virksomhederne. Formålet var at blive klogere på forskellige uddannelser: hvilke krav
stilles der? Hvor lang tid tager uddannelsen? Hvilket job kan uddannelsen give?
Selvom vi bor en landsby, så er der mange virksomheder, og der er blevet taget godt
imod eleverne, som efterfølgende har fremlagt deres opgaver for klassen.
Hvis nogle af Skolebladets læsere har haft besøg af elever fra 6.A, så takker vi her for
jeres hjælp!

Tanker - et essay af Aksel Emil 4. kl.
Hvad er tanker?
En tanker er faktisk ingenting, men samtidig er det noget. Du kan ikke røre den, men
man kan se den inde i hovedet. Eller det kan jeg. Det er som om min hjerne er en stor
computer eller en skærm. Min hjerne er en 3D-scanner, hvor jeg kan se for mig alt det
jeg tænker.
Har du tænkt over, den stemme, du har i hovedet, når du tænker? F.eks. når du læser
eller når du skal planlægge en tale eller når du tænker med dig selv.
Men hvad for en stemme er det?!! Er det overhovedet en stemme, eller er det bare
noget jeg bilder mig selv ind?
Tanker er alting. For hvis jeg tænker på is - så kan jeg selv
komme på karate bagefter. Så jeg kan styre, hvad der
findes, fordi tanker er alting, som jeg bestemmer i mit
hoved. Der kan aldrig være ingenting i mit hoved. Der er
altid stemmer, sang og larm.
Så hvad er tanker så?
Det er svært at blive klog på, men det er i hvert fald noget.
Dam…dam..daaaaaaammmmmm.

Koncert med Royal Danish Brass
I løbet af et skoleår arrangerer vi flere kulturelle arrangementer for forskellige
klassetrin, og den 16.11. havde vi besøg af Royal Danish Brass. Indskolingen og
6.klasserne var indbudt, og bandet gav en skøn koncert med små stop, hvor der blev
fortalt om de forskellige instrumenter. Der blev også spillet på lur og vandslange. En
elev fik desuden lov til at dirigere, og det klarede hun flot.
Der vil blive arbejdet mere med oplevelsen i musiktimerne.

Besøg fra Færøerne
Det er fantastisk at opleve at en lille skole som
Søholmskolen kan tiltrække interesserede
fagpersoner fra Holland i foråret og senest
Færøerne. En gruppe på 15 studerende fra
Færøernes svar på pædagog- og
lærerseminarium, besøgte Søholmskolen, hvor de
først hørte Kirsten fortælle om hvordan eleverne
på Søholmskolen skriver sig til at blive dygtige
læsere, som det også kunne læses i Dagbladet
dagen efter. Bagefter var de med i 0. klasse hvor
de så med, da alle eleverne skrev om skolefestens
bedste oplevelse og arbejdede med
bogstavstrimler og tegneserier.

Skolebiblioteket på Søholmskolen
Formålet på biblioteket er først og fremmest at styrke læseglæden for alle elever. At
udvide kendskabet til bibliotekets bøger, så alle altid uanset interesser og faglige
kunnen kan finde en god bog.
I sidste uge kom 6.a på biblioteket, den dag havde jeg valgt, at præsenterer eleverne
for Louis Jensen og nogle af hans bøger. Der blev læst flere af de små firkantede
historier og Den kløvede mand blev anbefalet. Alle bøgerne blev som revet væk, og
allerede i bibliotekstimen var der fordybelse i teksterne.
2. klasse har i sidste uge skulle gætte på sjove ord som: kovending, læsehest, skovsvin
… der blev set i en bog med digte og tegninger om ordene.
Ofte har eleverne lyst til at anbefale en bog, de har læst, det betyder for det meste, at
bogen bliver givet videre til en anden.
For de yngste klasser gælder det, at de både får hjælp til at finde en bog i en passende
sværhedsgrad, som de selv kan læse sammen med deres forældre, samtidig skal de
selvfølgelig have hjælp til at låne andre bøger, som passer til deres interesser.
Eleverne skal også lære hvordan de finder bøgerne, både fag- og skønlitteratur.
Det er en stor fornøjelse at møde klasserne og deres dansklærere på biblioteket og
være med til at styrke både læselyst og læsekunnen.

Brobygning Søholmskolen - Vigersted november 2018
Søholmskolen har gennem mange år samarbejdet med Vigersted Skole på flere
områder, men først og fremmest ved afholdelse af fælles skolebestyrelsesmøder,
fælles aktivitetsdag hver sommer og brobygningen fra 6. til 7. klasse.
Vores to 6. klasser har i uge 45 besøgt Vigersted Skole i to introdage. Formålet var at
lære skolen, fagene og personalet at kende - og ikke mindst eleverne fra Vigersteds 6.
kl.
Eleverne nåede på de to dage at prøve flere
fag: idræt (i en dejlig stor hal!), drama,
medie/it, fysik og kemi, madkundskab og
matematik. Skolens leder Jette Wase fortalte
om skolen og om overgangen fra 6. kl til 7. kl.
Senere kommer der også et møde for
forældrene fra Søholmskolen.
I foråret får eleverne mulighed for at vælge 3
elever, som de gerne vil gå i 7. kl med, og de er lovet at få mindst et ønske opfyldt.
Både klasselærerne fra Søholmskolen og Vigersted er med til at sammensætte de
kommende 7. klasser, og vores klasselærere giver en mundtlig overlevering til de nye
klasselærere.
Vores elever har været glade for besøget, og de er nu klædt bedre på til overgangen.

Christmas in England?
Nej, ikke helt! Men i hvert fald i engelsklokalet! På Søholmskolen er vi heldige at
have et sproglokale, som er fyldt med alt, hvad der har med engelsk at gøre. I denne
tid er der også pyntet op til jul, og eleverne lærer om engelske
juletraditioner,
synger
julesange,
hører om
krybbespil, ser film og meget mere.
De store elever arbejder desuden med
juleprojektet - Christmas in England og disse skal fremlægges kort før jul.
Merry Christmas!

SFO1:
Uhyggeligt
Onsdag den 31. oktober var en hyggelig, uhyggelig dag i SFO’en. Der blev knoklet
løs med græskar og efterfølgende blev de flotte, skræmmende, sjove græskarhoveder
udstillet på trappen.

Active floor
Vi har flere gange brugt vores Active floor i SFOen - børnene er vilde med det!
Bevægelse og gamification er essensen, og det er med til at fange børnenes
opmærksomhed. De udfordres på deres hukommelse, kreativitet og viden i både
aktivitetsspil, bevægelsesspil og quiz.

Der er fx blevet spillet
piratø-spillet, hvor børnene
strategisk skal kæmpe om at
vinde mest land samt
junglespillet, hvor det
gælder om at komme først
over den magiske
hængebro.

Skil-ad-samle-nyt-værksted
I det nye år (uge 5) skal vi i SFO1 have et skil-ad-samle-nyt-værksted, hvor vi skal på
opdagelse i apparater, køkkenmaskiner, radioer m.m. Så hvis I er hjemme ligger inde
med ting, som er i stykker eller skal kasseres, som vi må få til vores værksted, så tager
vi imod med kyshånd. Tingene indleveres til personalet i SFO1.
På forhånd mange tak.

Gymnastiksal
Flere af børnene i SFO’en nyder at gå i gymnastiksalen. Nogle gange er aktiviteten
planlagt på forhånd, når der fx arrangeres turneringer, Nerf krig m.m.. Efter jul er der
også planer om at lave gymnatiksal ”kun for drenge” og ”kun for piger”.
På billederne her kan I se
hvordan nogle friske
drenge var trukket i
bokseudstyret for en dag –
seje er de .

SFO2
Bowlingtur
I uge 47 var der mange børn der var med SFO2 på bowlingtur til Roskilde
bowlingcenter. Tre børn klarede sig særligt godt på scoretavlen og lavede flg. point i 1
runde:
1. Malcolm 138 points
2. Anton og Laura 106 points
3. Silje 104 points

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.
Aktiviteter:
Uge

48

49-50-51

Aktiviteter

Hele ugen arbejdes der med julekalender og
julegaver
Mandag: Skovtur
Tirsdag: Vi laver juledekorationer
Torsdag: Pynte op med børn i SFO1.
Gymnastiksal. Æbleskiver i caféen.
Fredag: Kakao på bål og pebernødder.
Mandag: Vi går i skoven og finder materiale
til juledekorationer

Juleaktiviteter:
Julebanko
Jule-kahoot
Julegaver
Julehistorier læses højt

Ture/
arrangementer

Uge 49: Julecafé en eftermiddag med forældre og
søskende (info følger)

Nyt fra SFO 2
SFO2 4-6 kl.

Aktiviteter:
Uge

48

49

45

46

Aktiviteter

Bordcurlingturnering

Nerf

Badminton

Airhockey turnering

Ture/
arrangementer

Julecafé en
eftermiddag med
forældre og søskende
(info følger)

