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                  December 2018. 
Kære forældre.                                                            
 
Der er en hyggelig og rar julestemning på skolen.  

Sidst i november gik 0.-2. klasse turen til Store Bøgeskov, hvor de sammen med Bjarne og Kirsten 

fra Krogagergård udvalgte det store grantræ til skolegården. En dejlig tradition, og børnene dansede 

glade omkring træet, da det stod på sin plads i skolegården. 

             

 

Krybbespil og bedsteforældredag. 
Den 29. november bød spændte børn fra 0.-6. klasse deres bedsteforældre velkommen på skolen.  

Vi gik den korte vej til kirken, hvor sognepræst Lisbeth Lundbeck og 3. klasse tog i mod og gav os 

en stemningsfuld gudstjeneste med opførsel af krybbespil. Fra prædikestolen oplæste Hans og 

Rasmus fortællingen om Jesu fødsel. En smuk indledning på december og bedsteforældredagen. 

Efterfølgende blev der hygget i klasserne, og der blev klippet julepynt, lavet dekorationer og lavet 

godter. Det var en stor succes, at også de ældste elever fik besøg af deres bedsteforældre. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dramaholdene opfører Frozen den 21. december – sidste skoledag inden jul. 
Fredag 21. december er skoledagen fra kl. 8.00–12.00. 

Klokken 11.00 er der fællessamling, hvor de to dramahold viser hvad de har arbejdet med siden 

efterårsferien. Vi glæder os alle til at se deres version af Frozen. I er velkomne og vi glæder os 

meget til at se resultatet af deres arbejde. 

Kl. ca. 11.30-12.00 afrundes i klasserne, hvorefter nogle går i SFO og andre hjem. 
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Elevrådets julekonkurrence er godt i gang. I år består den af tre opgaver, som klasserne har en 

uge til at løse. Status på ugens konkurrence afsløres ved fællessamlingen fredag. Der er spænding 

om resultatet og alle gør sig umage. Der findes til slut en vinder i gruppen fra børnehaven - 2. klasse 

og 3.-6. klasse. 

Elevrådet har i øvrigt haft travlt på det sidste. 

Den 29. november deltog Marius, Vera, John 

og Viktoria i en fælles elevrådsdag i 

Ungdomsskolen. Det var en spændende dag, 

der bød på diverse øvelser, bl.a. i at skrive 

og holde taler. Sluttelig var der valg til det 

fælles elevråd i Ringsted og Viktoria blev 

valgt. Ud over Viktoria skal Helene og Anna også sidde i det fælles elevråd 

og de har sammen med de øvrige medlemmer været til deres første møde, 

som blev afholdt i Byrådssalen den 13. december, hvor Viktoria blev valgt 

som sekretær. 

 

Lucia optog ved 4. klasse. 
En dejlig oplevelse, vi lader billederne tale for sig selv. 

          

          
      

Brugertilfredshedsundersøgelse i skolen – I kan nå det endnu – fristen udskudt til 17.12. 
Vores svarprocent er desværre endnu langt fra det mål vi havde om 80% besvarelse. Jeg vil 

opfordre jer til at deltage i undersøgelsen, som I har modtaget i E-boks.  

Det er meget vigtigt for os, at få jeres vurdering af jeres barns skole. Det er vores mulighed for at vi 

kan beslutte de rette tiltag i forhold til skolens fortsatte udvikling.  

Husk at både mor og far skal besvare undersøgelsen for hvert barn, for at vi kan få en høj 

svarprocent.  
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Nyt fra SFO og børnehave 
Både børnehave og SFO har julehygget og lavet julehemmeligheder hele december. 

SFO én har holdt julefrokost i Landsbyhuset for alle børn.  

Den 20. december er der forældrekaffe for både SFO og børnehave. SFO´s julekor optræder i 

gymnastiksalen kl. 15.45. 

Børnehaven har været i cirkus Nissesjov, været i kirke, har holdt julefrokost, og hentet juletræ m.m.  

 Og på den måde blev vi klar til at tage hul på et nyt år ☺ 

         

ÅBENT HUS MANDAG DEN 7. JANUAR 2019 kl. 17.00-18.00 
Vi inviterer forældre til børn, der skal starte i børnehaveklasse til næste skoleår, til at besøge skolen.  

Vi mødes i skolens bibliotek til orientering, snak og rundvisning.     

Vi glæder os til at fortælle kommende forældre om vores dejlige skole og om Spirestart der 

begynder den 29. april 2019.  

 

Temadage – Science Fair den 15.-17. januar 
I temadagene skal alle børn arbejde ud fra temaet ”Rummet”. Temadagene skal ende ud med et 

fysisk produkt, som børnene skal kunne forklare ud fra. 

0.-2. klasse skal bl.a. arbejde med solsystemet, sol – jord og udvalgte planeter.  

3.-4. klasse skal bl.a. videreudvikle deres lego league projekt, arbejde med solsystemet og modeller 

af ISS, valgfrie emner og biomekanisk hånd 

5.-6. klasse videreudvikler også på lego league projektet og arbejder med moon base challenge, 

modeller af planeter, solsystemet, vulkaner, valgfrie emner og biomekanisk hånd. 

 

Vi inviterer forældre til at komme og 

se- og høre om børnenes projekter 

den 17. januar mellem kl. 15.00-

16.30. 

Der vil være udstillingsboder og 

oplæg i gymnastiksalen og på 

indskolingsgangen. Børnene vil her 

fortælle om deres projekt og besvare 

jeres eventuelle spørgsmål. 
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Velkommen til nye elever og deres forældre. 
I denne måned byder vi Rozita og Milena og familier velkommen på Kildeskolen. Vores nye 

klassekammerater starter i henholdsvis 0. og 3. klasse.  

 

Farvel til nogle af vores ansatte og velkommen til nye. 
Vi skal desværre sige farvel til Camilla, som siden sommerferien har været ansat i Lenes 

barselsvikariat. Camilla har fået en fast stilling med start 1. januar 2019. Vi ønsker Camilla held og 

lykke i hendes nye job. Camilla har sidste arbejdsdag den 21.december. 

Samantha som har været tilkaldevikar i skole og børnehave det sidste års tid er ansat i 

barselsvikariat frem til august. 

Vi skal også sige farvel til Laura, som har været vores tilkaldevikar det sidste års tid. Laura skal 

starte på sit studie til januar. 

Vi har ansat Anne Marie Kristensen som fast vikar fra 1. januar. Anne Marie er allerede kendt på 

skolen, idet hun har væres animationslærer på valgholdene for 4-6. klasse siden sommerferien. 

Anne Marie skal fortsætte med at have animationshold efter jul og vil have sin daglige gang på 

skolen, så hun lærer klasserne at kende. Det betyder at Anne Marie vil være et kendt ansigt for 

børnene, når hun skal være vikar. 

Børnene kan glæde sig til at møde Anne Marie på animationsholdene, hun har bl.a. været med til at 

lave lego film. 

  

Med ønsket om en glædelig jul og godt nytår sender vi en hilsen fra os alle på Kildeskolen 
 

Anne Gitte og Dorte.               

 
 
VIGTIGE DATOER TIL FAMILIENS KALENDER I NÆRMESTE FREMTID  
20. dec: Fælles forældrekaffe for SFO1 og SFO2 
21. dec: Sidste dag før jul – skoledag fra kl. 8.00-12.00 
3. januar Første skoledag efter juleferien. SFO har åbent den 2. januar. 
7. januar Åbent Hus for skolebegyndere 2019 kl. 17.00-18.00 på biblioteket 
15. januar Informationsmøde om 7. klasse på Byskovskolen kl. 17.30-19.00 
17. januar Børnene har længere skoledag - fremvisning af Science fair kl. 15.00-ca.16.30 
25. januar Filmaften i SFO2 kl. 17.00-20.00 
 
- OG LIDT FREM I TIDEN 
28. marts: Børnene har længere skoledag. Forårsmusical og fælles spisning kl.17.00 - ca.19.30 
5.-10. maj: 5.- 6. klasse skoletur til London 
28. maj: Børnene har længere skoledag og I indbydes til markedsdag kl. 16.00 – ca. 19.00 
28. juni: Sidste skoledag kl. 8.00-12.00 
 
 


