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Nyhedsbrev august 2019                                                   
 
Vi byder børn og forældre velkommen til et nyt 
skoleår. En særlig velkomst skal lyde til vores 
nye kammerater i 0. klasse, hvor 1. dag i skolen 
er noget helt særligt.  
Alle glædede sig til at byde 0. klasse velkommen 
med flag og sang. En dejlig dag og en god start 
på skoleåret 2019-20.  

 
I august byder vi også velkommen til: 
Sophia i 1. klasse 
Jamie og Sogand i 3. klasse 
 
 
Vi ser frem til et godt samarbejde og masser af læring i det nye skoleår.  
Årsplanerne er fyldt med spændende aktiviteter og muligheder for alle vores elever. Vi indbyder 
alle forældre til at følge dagligdagen på skolen. Datoerne, for de forskellige arrangementer, ser I 
nederst i Nyhedsbrevet.  
 
Sikkerhed, færdeselsregler og skolepatrulje. 
Hver morgen og eftermiddag står skolepatruljen klar til at lede deres kammerater sikkert over 
fodgængerfeltet. Det er bl.a. nødvendigt, da oversigtsforholdene er meget dårlige omkring 
busholdepladsen, når busserne spærer for udsynet. På billedet ses, hvordan en patrulje må placere 
sig ved busserne, så han kan give patrujlen ved forgængerfeltet besked om, hvorvidt der er biler på 
vej uden om busserne. 
Vi ser desværre at mange går over vejen uden for fodgængerfeltet. Særligt ved parkering foran 
kirken. Vi vil appelere til, at I benytter forgængerfeltet, så børnene lærer, at benytte den mest sikre 
skolevej når vejen skal krydses. Det er vigtigt for os, at børnene automatisk og altid benytter 
fodgængerfeltet, når de i løbet af dagen skal benytte vores lokaler i præstegården eller til aktiviteter 
i præstegårdshaven. Det gælder børnenes sikkerhed 
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Brobygning med Byskovskolen. 
Fra 4.-6. klassetrin har vi flere brobygningsforløb med Byskovskolen. Forløbene betyder at vores 
elever lærer Byskovskolen at kende og omvendt. Første brobygningsforløb er den 12. september, 
hvor Kildeskolen får besøg af 5. klassetrin fra Byskovskolens afdeling Asgård og afdeling Benløse 
og 6. klasse skal til arrangement på afdeling Benløse. 4 klasse har deres arrangement i foråret. 
 
Energirenovering. 
I sommerferien er der sat nye 
vinduer i gymnastiksalen og i 
hovedbygningen.  
Det gamle fyr er erstattet med et 
pillefyr, som vi forventer 
igangsættes i starten af september. 
Så får vi igen varmt vand i hanerne. 
Pillesiloen blev sat op i sidste uge og er nu fyldt op med piller. Dermed er ernergirenoveringen på 
Kildeskolen snart afsluttet. De mange tiltag skal tjene sig selv hjem ved et mindre energiforbrug i 
fremtiden. 
 

                       
 
Nyt Håndværk og Design lokale (og renoering af madkundskab. 
Fredag den 23. begyndte håndværkerne nedrivningen af vægge og baderum i de gamle 
omklædningsrum til gymnastiksalen. Dermed forsvandt også det hemmelige rum med et badekar, 
som vi altid har undret os over, hvad er blevet brugt til. Forklaringen fik vi af Palle Rhode, som før 
sommerferien fortalte om sin barndom i Gyrstinge, hvor hans far var pedel på Kildeskolen. For 1 kr. 
kunne borgerne komme på skolen om lørdagen og få et varmt karbar. 
I næste uge påbegyndes opbrydning af det gamle betongulv og det vil desværre komme til at larme. 
Håndværkerne vil gå i gang allerede ved 6-tiden om morgenen, men alligevel bliver vi nok nødt til 
at flytte nogle af klasserne på indskolingsgangen fra tirsdag-torsdag. Vi vil tage SFO1 og 2´s lokaler 
i brug og evt. Spirelokalet i børnehaven.  
Renovering af madkundskab påbegyndes i starten af september. Det medfører at 5.-6. klasse, i 
september, skal have undervisning i madkundskab i SFO 2 og evt. udekøkken.  
Fritidsbrugere af madkundskabslokalet er også nødt til at finde andre løsninger i denne periode. 
Det giver selvfølgelig gener at bygge om og renovere, men vi planlægger det, så vi får det bedste ud 
af det, og så glæder vi os over, at vi efter efterårsferien kan tage flere nye lokaler i brug. Vi regner 
med at I kan se det næsten færdige resultat den 10. oktober, når I er inviteret til at se jeres børns 
arbejde fra Science temadagene. 
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Fodboldbane, busskur og kælkebakke 
Anlægsarbejdet med fodboldbanen og kælkebakken 
tager form. Det hele ser rigtig fint ud, men der 
kommer desværre til at gå mere end et år, før 
boldbanen kan tages i brug, da det nysåede græs 
skal skånes. 
Der er opsat busskur ved Kildeskolens stoppested 
og vi kan se at børnene har stor glæde af skuret i 
ventetiden om eftermiddagen. Det giver også større 
sikkerhed, at de opholder sig på skolens matrikel mens de venter på bussen. 
 
Det nye Elevråd 2019-20 
I den forløbne uge har der været afholdt valg til det nye elevråd. I de fleste klasser har der været tale 
om kampvalg mellem mange opstillede. Det nye elevråd afholdt sit første møde den 23.8., hvor der 
blev valgt formand og næstformand. Også til disse poster måtte en afstemning til.  
Det er dejligt med det store engagement vi har på skolen i forhold til elevrådsarbejdet.  
Det nye elevråd består af: 
 
1. klasse: Vera og Nellike 
2. klasse: Alvilda og Liva 
3. klasse: Victoria og Nicolaj 
4. klasse: Amélie (næstformand) og Mads 
5. klasse: Luca og Vera 
6. klasse: Viktoria (formand), Anna M. og Helene (også medlemmer af det kommunale elevråd) 
 
Valgfag 

 
 Valgfagene er kommet godt i gang. Et af de nye fag er Cykelværksted. 
Der er plads til 10 på holdet, men flere havde ønsket faget. Nogle måtte 
have deres 2. ønske opfyldt i stedet for 1. ønsket om cykelværksted. 
 
Der er indrettet værksted i to lokaler i den gamle pedelbolig, og første 
gang skulle børnene lære at finde hullet i en punkteret slange. 
Jeg ved fra de to undervisere, Jacob Stadelund og Bent Marquardt, at 
børnene kan klare mere på egen hånd end de umiddelbart selv tror  
Vi glæder os til at følge cykelprojektet og se de klargjorte cykler hen 
mod efterårsferien. 
 

Børnehave og SFO 
I børnehaven skal vi i september starte op med Leg og Bevægelser for Spætterne (de store 
børnehavebørn).  
I uge 36 får børnehaven besøg af elever fra 5. klasse, som vil læse højt i børnehaven. Oplæsningen 
er en del af projektet: ”Børn læser for børn”.  
Derudover har vi tema om førstehjælp og kroppen. 
I uge 37 får vi en praktikant fra 9. klasse. Han hedder Sebastian. Fra september til december får vi 
en anden praktikant, Mia, som skal være her i nogle dage om ugen, for at prøve at arbejde i en bh.  
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I SFO har vi i øjeblikket fokus på udeaktiviteter og bevægelse. Der er stor aktivitet bl.a. med 
mooncars, stylter, båldage og meget mere. 
  

     
 
Til byfestens ”Tour de Gyrstinge” deltager SFO 1 med et hold på 8-9 børn, som er friske på at få 
kørt en masse runder. 
 
I år afholdes Halloweenfesten d. 25. oktober i Landsbyhuset (invitation følger). Det bliver et 
arrangement med fællesspisning (mad kan købes eller medbringes), med et uhyggeligt løb for 
børnene og med kagekonkurrence. Arrangementet er åbent for alle børn og deres familier, også selv 
om børnene ikke går i SFO. 
5. klasse tilbyder mulighed for at købe mad til arrangementet, som en del af deres indsamling til 
London turen i 6. klasse. 
 
Goddag og farvel i medarbejdergruppen: 
Vi er glade for at kunne byde Jacob Stadelund velkommen. Jacob er uddannet pædagog og er vikar i 
Maria Lauritsens barselsskema. Jacob er primært i SFOén og i skoletiden i 4., 5. og 6. klasse. 
Vi skal også sige velkommen til Aya Lindborg. Aya ansættes i stedet for AnneMarie Kristensen, 
der fra 1. september har været så heldig at få et job på et stort animationsprojekt. Anne Marie har 
sidste arbejdsdag den 30. august. Aya starter et par dage forinden. Aya har erfaring med 
undervisning og vikararbejde fra tidligere.  
Samatha som er tilknyttet skole og SFO som vikar har sidste arbejdsdag på Kildeskolen i 
begyndelsen af september, hvor hun går på barsel. 
Vi takker AnneMarie og Samantha for deres tid her på Kildeskolen og ønsker dem held og lykke 
frem over. Vi ønsker samtidig Jacob og Aya velkommen. 
 
Ændringer for enkelte klasser i forbindelse med at AnneMarie rejser. 
For at sikre faglighed og kontiunitet har vi valgt at lave små justeringer i forbindelse med at 
AnneMarie rejser. Rosemarie vil tage læsebånd i 2.-3. klasse i stedet for Annemarie og Anita får 2. 
klasse i engelsk. Aya har erfaring med undervisning i idræt og hun vil få 2.-3. klasse i idræt 
sammen med Martin. 2.-3. klasse får nye skemaer med hjem i slutningen af uge 35 med voksen-
navne påført. Ud over de timer Aya læser fast ,vil hun blive tilknyttet som ekstra voksen i 
forskellige klasser, så hun og børnene lærer hinanden at kende, når hun evt. skal være vikar. 
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VIGTIGE DATOER TIL FAMILIENS KALENDER (sæt allerede et stort X nu) 
28. aug: Forældremøde 2. kl. 
29. aug: Forældremøde 4. kl. 
30. aug: Skolefotografering 
3. sept:  Forældremøde 1. klasse 
4. sept: Forældremøde 6. klasse 
5. sept: Forældremøde 5. klasse 
10. sept. Aftenåbent/svømmehalstur for SFO 2 
11. sept: Forældremøde 3. klasse 
19. sept: Forældremøde i børnehaven 
7. okt: Dialogmøde med skolebestyrelsen kl. 18.30-20.00  
10. okt: Eleverne har udvidet skoledag kl. 15.00-16.30 Forældre inviteres til Science udstilling  
11. okt: Motionsdag – skoledag kl. 8.00-13.00 – Efterårsferie 
25. okt: Halloweenfest i landsbyhuset – SFO  
9. nov: Valghold der har First lego league deltager i konkurrence i Sorø  
29. nov: Bedsteforældredag med bl.a. krybbespil i kirken samt juleklip 
5. dec:  Juleindkøbstur til Ringsted for SFO 2 
13.dec: Stemningsfuld Lucia-optog ved 4. klasse 
19. dec: Sidste dag før jul – skoledag fra kl. 8.00-13.00 (Fællessamling kl. 11.00-12.00) 
26. marts: Børnene har udvidet skoledag. Forårsmusical og fælles spisning kl. 17.00 - ca.19.30             

 

19.-20. maj: 4. klasse lejrtur med overnatning i Knuthenborg dyrepark 
11. juni: Markedsdag kl. 15.30-ca. 19.00 
26. juni: Sidste skoledag før sommerferien 
10. august: Første skoledag efter sommerferien til skoleåret 2020-21 
 
 

De bedste hilsener fra os alle på Kildeskolen 


