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Kære forældre.      2. juni 2020 
     
Så er der blot fire uger til sommerferien. Det har været et meget mærkeligt 
forår, hvor vi, I og ikke mindst børnene har skullet forholde sig til mange skift 
og ændringer i deres dagligdag.  
Selvom vi, under de givne omstændigheder, har fået planlagt en god hverdag på 
skolen og i børnehaven, så savner vi mere og mere de større fællesskaber. Vi 
kan godt mærke, at vi mangler vores morgensang om 
fredagen og i det hele taget, at kunne samles mere på 
tværs af grupperne og mødes til vores fælles 
arrangementer. 
Selvom vi hele tiden arbejder med justeringer i det 
nuværende skoleår, så er vi samtidig rigtig  
godt i gang med planlægningen af skoleåret 2020-21.  
 
Vi sender jer her lidt nyheder nu og i ugen op til 
sommerferien vil I modtage endnu et nyhedsbrev med 
børnenes skemaer og andre praktiske informationer om 
det nye skoleår. 
 
Spirestart 

Tirsdag den 2. juni bød vi 17 små forventningsfulde Spirer velkommen på 
Kildeskolen. Spirerne får lov til at lære skolen og en skolehverdag lidt at kende, før 
de bliver til 0. klasse til august. Velkommen til alle Spirerne og deres familier. Vi 
glæder os til samarbejdet. 
 

 
Forældremøde i kommende 1. klasse afholdes den 15. juni kl. 17.00-18.00 i Landsbyhuset. 
Her vil I møde jeres børns kommende lærere, Anita Nielsen og Martin Vadsager, som vil fortælle 
om deres tanker for undervisningen i 1. klasse. 
   
Goddag, farvel og på gensyn. 
Op til sommerferien sker det også, at vi skal tage afsked med nogle i personalegruppen, som søger 
nye muligheder. Louise Korsgaard har desværre valgt at opsige sin lærerstilling ved Kildeskolen, 
idet hun har fået mulighed for at få et arbejde i en helt anden branche. Et job, der vil give hende 
mere tid sammen med sine børn. Louise fortæller, at det ikke er et fravalg af jobbet på Kildeskolen, 
som hun er glad for, men et tilvalg af den mulighed hun har fået. Vi har allerede lavet 
stillingsopslag, så vi kan nå at få en ny lærer ansat og præsenteret for børn og forældre inden vi går 
på sommerferie. Vi er sikre på, at vi får ansat en rigtig god lærer til Kildeskolen, men erkender 
også, at vi kommer til at savne Louise. 
Rikke Kaa (bh.klasseleder) har p.t. orlov. Lene Wille fortsætter som bh.klasseleder i Rikkes fravær 
i skoleåret 2020-21. 
Louise Andersen fra SFO har også valgt at søge nye veje efter sommerferien. Vi er i fuld gang med 
at finde en ny medarbejder til denne stilling. Laura Schmidt som har været fast vikar i SFO og 
skole går i gang med uddannelse til august. Denne stilling slås ikke op, da Maria Lauritsen vender 
tilbage fra barsel. De vil alle blive savnet, og vi ønsker dem al held og lykke på deres fortsatte vej. 
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Selv har jeg selv besluttet at gå på pension, efter 38 dejlige år i folkeskolen, - men det er ikke uden 
vemod, at jeg skal sige farvel til Kildeskolen. Grundet Corona-situationen bliver der ikke mulighed 
for så meget festivitas i den anledning, så jeg stiller mig i skolegården den 26. juni og siger ”pænt 
farvel”. Lokker nok med en is eller et eller andet, der kan spises på lovlig vis   
Hvis ikke vi ses denne dag, så vil jeg gerne her sige jer en stor tak for den måde I bakker op om 
skolen og børnehaven og for den modtagelse både Anne Gitte og jeg fik, da vi startede som det nye 
ledelsesteam på Kildeskolen for omkring 3½ år siden. Det har været en meget stor glæde og 
oplevelse for mig, at være en del af fællesskabet her i Gyrstinge og omegn. Tusind tak for 
samarbejdet i den periode, hvor jeg har haft glæden af at være skoleleder ved Kildeskolen. 
Der er ansøgningsfrist til stillingen som skoleleder ved Kildeskolen den 4. juni. Så vi kan 
forhåbentlig fortælle i næste nyhedsbrev, hvem der bliver den nye leder på Kildeskolen. 
 
Valg til skolebestyrelsen blev indgået ved fredsvalg 
Følgende har sagt ja til at indtræde i skolebestyrelsen pr. 1. august 2020. Tillykke med valget. 
Bibi Lejon  (genvalgt - mor til børn i 3. og 5. klasse) 
Tina Hansen  (genvalgt – mor til børn i 3. og 5. klasse) 
Christian Eiersholt Friis (nyvalgt - far til barn i 0. klasse) 
Pernille Patterson (suppl. - mor til barn i 1. klasse) 
Iza Quanjer  (suppl. - mor til barn i kommende 0. klasse + børnehave) 
I øvrigt består bestyrelsen af: 
Peter Flensted (formand – far til børn i 1. + 6. klasse) 
Jess Friis  (næstformand – far til børn i kommende 0. kl. + 2. klasse) 
Ninna Overholdt (mor til barn i 3. klasse) 
Signe Løvenbalk Hauritz (mor til børn i 2. klasse + børnehave) 
 
Valgfag 
Inden børnene går på sommerferie skal de vælge valgfag for det første halvår i det nye skoleår. I år 
har elevrådet igangsat en større brugerundersøgelse blandt alle elever, så eleverne selv har sat ord 
på, hvilke temaer de ønsker at fordybe sig i for en periode. I næste Nyhedsbrev præsenterer vi 
valgfagene, da vi lige mangler at få de sidste detaljer på plads.  
 
Sidste skoledag fredag den 26. juni kl. 8.00-12.00 
Sidste skoledag er noget man særligt ser frem til i 6. klasse. 6. klasse er 
helt indforstået med, at deres afslutning bliver anderledes grundet 
Coronasituationen. I skrivende stund regner vi med at kunne gennemføre 
den vigtige rundboldkamp, hvor de voksne forventer revanche for 
nederlaget fra sidste år. Naturligvis med særlige Coronaforbehold. Vi 
finder også en måde, hvor 6. klasse kan få lov at ”kaste” karameller, og 
der vil blive en kort fælles afslutning i skolegården inden afslutningen af 
skoledagen kl. 12.00.  
 
Afslutninger for elevråd, skolepatrulje, legepatrulje og 6. klasse 
Der har været tradition for fælles afslutninger i kommunen, for de forskellige patruljer. Disse  
er aflyst, men Ringsted Kommune har valgt at lave en fælles afslutningstur til BON BON land den  
19. juni, hvor Kildeskolens elever kører i egen bus til Bon Bon land. Anita og Rosemarie tager med. 
Elevrådet afholder en udendørs afslutning med Dorte, hvor vi samler op på vores værdiarbejde i 
børnehøjde og gør klar til at fortsætte det til næste skoleår. 
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Den aflyste markedsdag bliver i stedet til en Høstfest den 20. august 
kl. 16- ca. 18.30. 
Sæt STORT X i kalenderen. Flere informationer følger. 
Temaet bliver æbler. Vi skal lege diverse lege, hvori der indgår æbler. 
Smage forskellige kager med æbler og tilberede æbler på bål. 
HUSK muligheden for at spise sin aftensmad på skolen denne dag, så 

støtter du kommende 5. klasses indsamling af penge til skolerejsen til London maj 2021. 
 
 
 
3. klasse har været ”Kongelige Hofmalere”. 

I februar malede elever fra 3. klasse i hele 
Danmark på en fælles gave til Dronning 
Margrethes 80 års fødselsdag. Et billede fra 
hver af vores 98 kommuner er nu blevet 
valgt. Fra Kildeskolen bidrog Alma og Laura 
med nogle rigtige flotte malerier.  
I mandags fremviste eleverne fra de 

forskellige skoler deres malerier og udvælgelseskomiteen, Borgmester Henrik Hvidesten, Børne og 
Unge Direktør Gitte Løvgren og Billedkunstlærer på Kulturskolen Astrid Winsløw Hammer, valgte 
Almas billede til at repræsentere Ringsted. Flot gået af Alma, for der var mange gode malerier fra 
eleverne i Ringsted.  

 
 
 
 
Cykelfærdighederne øves ved færdselsundervisningen 
 
 
                      
 Venlig hilsen Dorte 
 

 
VIGTIGE DATOER TIL FAMILIENS KALENDER (sæt allerede et stort X nu) 
5. juni: Grundlovsdag, skolefri 
15. juni: Forældremøde i 1. klasse kl. 17.00-18.00 i landsbyhuset. 
26. juni: Sidste skoledag kl. 8.00-12.00.  
10. august:  1. skoledag efter sommerferien kl. 8.00-13.00. SFOén åbner kl. 13.00.  
20. august: Høstfest på skolen 
16.-17. sep: 5. klasse på lejrskole med ”Kend dit land” (Nuværende 4. klasse). 
8. okt.: Afslutning på Science-temadage – forældre inviteres til at se resultater kl. 15-16.30 
9. okt: Motionsdag – skoledag kl. 8.00-13.00 – Efterårsferie 
29. okt.: Halloweenfest i SFOén 
27. nov: Bedsteforældredag med bl.a. Krybbespil i kirken samt juleklip  
11.dec: Stemningsfuld Lucia-optog ved 4. klasse 
18. dec: Sidste dag før jul – skoledag fra kl. 8-12 


