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Velkommen til 0. klasse 

Så blev det endelig første skoledag og nogle 

elever var mere spændte end andre. Det var 

nemlig spirebørnene, som nu skulle være 0. 

klasse på Søholmskolen. De blev modtaget i 

skolegården af børnehaveklasselærer Kirsten, 

pædagoger, skoleledelse og ikke mindst alle 

6. klasserne, som stod klar med flag og smil. Hver elev i 0. fik en ven fra 6. klasse, 

som fulgte de nye elever ind til deres plads i deres nye klasse.   

Stort velkommen fra os alle til både nye 

børn og voksne. 

 

 

 

Skjoldenæsvej 70, 4174 Jystrup 
SFO tlf. 57 62 73 40  
SFO 2 57 62 73 50 

Afdelingsleder Ann Sabroe 
Tlf. 20189758 

E-Mail: as7@ringsted.dk 

 



 

Tur til Sommerland Sjælland i sommerferien 

”Super god tur”, siger Sarah. ”Det var hyggeligt at de 

voksne var med. Det var nytteløst at vi lige var kommet 

tørre ud efter en tur i badeland, og så begyndte det at regne”. 

Thor fortæller om badelandet: ”Jeg kunne ikke lide badelandet….det var 

lidt for vildt. Men altså noget af det var faktisk fedt – der hvor der var lavt vand og 

der ikke var rutsjebaner. Jeg prøvede også en skildpadde i vandet – det var sjovt!” 

”Jeg synes det var en meget hyggelig tur og jeg kunne godt lide de vandrutsjebaner 

jeg godt måtte prøve. Jeg synes også at svævebanen var rigtig sjov, fordi man var højt 

oppe og den kørte baglæns. Cowboy-afdelingen var rigtig skæg og så var det en god 

souvenirbutik” fortæller Gry og flere af de andre børn. 

Så alt i alt en fantastisk tur for både børn og voksne – en tur fyldt med god stemning 

og sjove oplevelser. 

 

 

Vilde Vulkaner 2018 

Kommentarer fra 5. klasse:  

Det var virkeligt sjovt, fedt og hyggeligt. Gode aktiviteter, især det med at vi kunne 

skyde Joachim ned i vandet. Og tivoliet var også sjovt. 

Vi spillede drikkekongespil, for at 

vi fik drukket nok i varmen, om 

onsdagen. Det var sjovt at være 

sammen med de voksne på en 

anden måde, selvom de blev sure 

hvis vi kom for sent. 

Der var nogle gode koncerter om aften, om dagen 

var det andre sfo’er der optrådte …det kunne være 

sjovt at prøve, at stå på den store scene. 

Vi havde et super godt fællesskab, på tværs af 

klasser og køn. Man blev mere modig, for alle 

delte gratis kram ud. Det var den bedste første 

Vilde Vulkaner! 



 

 

Kommentarer fra 6. klasse: 

Det var sjovt i legeland og tivoliet. Man mødte en 

masse nye mennesker og nogle gamle venner. 

Musikken var bedre end 2017, og vi kunne høre den 

helt ned i vores lejr. Der var nogle tøser der stod og 

græd til Lukas Graham koncerten. 

Vi hyggede rigtig meget i vores lejr, hvor vi hørte 

vores egen musik. Det var rigtig godt for 

fællesskabet i klassen. 

Kommentarer fra de voksne: 

De synes helt klart, at det som altid 

var super hyggeligt. Det var en dejlig 

flok børn vi havde med, og de var 

gode til at hjælpe hinanden. De var 

faktisk så gode, at det var svært at få 

uddelt straffe, som at rydde op i 

lejren. 

Vi glæder os til næste år, hvor vi drager afsted igen. 

Dagens vigtigste papir 

Mandag morgen blev alle elever mødt med musik i skolegården fra kl. 7.00. Flaget 

var hejst og Flemming og Ann stod smilende og tog imod. ”Dette er dagens vigtigste 

papir” blev der sagt, da alle elever modtog en lille kupon med ordene: En is efter mad.  

Så senere på dagen, da alle madpakker var spist fik alle elever udleveret en kølende 

vandis – det var bestemt noget som var populært. 

 



 

Ny afdelingsleder i skole og SFO 

Onsdag den 1. august tiltrådte Ann Sabroe som ny afdelingsleder for skole og SFO på 

Søholmskolen. Da hun sammen med skoleleder Flemming dækker både skole og 

SFO, vil hun være at finde på skolekontoret om formiddagen og i SFOen om 

eftermiddagen.  

 
Nyt fra SFO Søhesten 

 
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.  
 

 Uge 34 Uge 35 Uge 36 Uge 37 

Mandag Værksted: Gym  

 

Værksted: Male 

 

REP: SS/BP 

Værksted: Gym 

 

Værksted: Male 

 

REP: SS/BP 

Værksted: Gym  

 

Værksted: Male 

 

REP: BP 

Værksted: Gym  

 

Værksted: Male 

 

REP: SS/BP 

Tirsdag Værksted: Fiske  

 

Værksted: Krea  

 

REP: BP/BJ 

Værksted: Fiske  

 

Værksted: Krea  

 

REP: BJ  

Værksted: Cykelværksted  

 

Værksted: Krea  

 

REP: BJ 

Værksted: Cykelværksted  

 

Værksted: Krea  

 

REP:BJ 

Onsdag Værksted: Gym  

 

Værksted: Krea  

 

REP: JF 

Værksted: Gym  

 

Værksted: Krea  

 

REP: JF 

Værksted: Cykelværksted  

 

Værksted: Krea  

 

REP: JF 

Værksted: Cykelværksted  

 

Værksted: Krea  

 

REP: JF 

Torsdag Værksted: Bål  

 

Værksted: Krea  

 

REP:SS/JF 

Værksted: Mooncar  

 

Værksted: Krea 

 

REP: SS/BP 

Værksted: Mooncar 

 

Værksted: Krea 

 

REP: SS/BP 

Værksted: Mooncar 

 

Værksted: Krea 

 

REP: SS/BP 

Fredag Værksted: Gym fælles  

 

Værksted: Male 

 

REP: BP 

Værksted: Gym fælles  

 

Værksted: Male 

 

REP: BP 

Værksted: Gym fælles 

 

Værksted: Male 

 

REP: BP 

Værksted: Gym fælles 

 

Værksted: Male 

 

REP: BP 

 

 
 

mailto:as7@ringsted.dk


 

 
 

Nyt fra SFO 2 

SFO2 4-6 kl.  

Uge 34 35 36 37 

Aktiviteter Værksted: Decoupage 

 

Mandag: Fiske 

Tirsdag: Nerf 

Torsdag: Gym 

Fredag: Gym (fælles) 

 

Værksted: Decoupage 

 

Mandag: Fiske 

Tirsdag: Gym 

Torsdag: Gym 

Fredag: Gym (fælles) 

Værksted: Krea 

 

Mandag: Fiske 

Tirsdag: Gym 

Torsdag: Gym 

Fredag: Gym (fælles) 

 

Værksted: Krea 

 

Mandag: Fiske 

Tirsdag: Gym 

Torsdag: Gym 

Fredag: Gym (fælles) 
 

 

 

 

 

Aktiviteter: 


