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Kære forældre.                   December 2019                                     
 

Luciaoptog på Kildeskolen  
 

Den 13. december er det luciadag. 4. kl. går luciaoptog fra kl 9.15–ca. 10.00. 
Vi håber at forældre og evt. bedsteforældre har lyst til at komme og nyde 
det stemningsfulde optog. 
Programmet er følgende: 
 Optoget starter kl. 9.15 fra det nye HDS lokale, og fortsætter op gennem 

indskolingsgangen og ned ad garderobegangen for at slutte i 
gymnastiksalen. 

 Myten om Lucia læses højt 
 Vi synger ”Nu tændes 1000 julelys” og safranboller uddeles 
 Efterfølgende er der mulighed for en kop kaffe til de voksne 

i personalerummet på 1. sal. 
 

Vi håber at se jer til en hyggelig og stemningsfuld stund. 
 

                                    
 
Sidste dag før juleferien er den 19. december. 
Dramaholdene opfører et juleeventyr den 19. december. 
Torsdag den 19. december er skoledagen fra kl. 8.00–12.30. SFO åbner kl. 12.30. 
Klokken 11.00 er der fællessamling, hvor de to dramahold viser hvad de har arbejdet med siden 
efterårsferien. Ligeledes afslører elevrådet den vindende klasse af deres store julekonkurrence. 
Kl. ca. 12.00-12.30 afrundes i klasserne, hvorefter nogle går i SFO og andre hjem. Børn der skal nå 
en bus aftaler med deres lærere om at gå så de når bussen. 
SFO er åben den 20.12.+23.12.+2.1.+3.1. HUSK TILMELDING. 
 
Elevrådets julekonkurrence. 
Elevrådets julekonkurrence er godt i gang. I år består den af fire opgaver, som klasserne har en uge 
til at løse. I år har der været konkurrence i nissehuer, julesange, bortløbne nissebamser og 
julehistorier. 
Status på ugens konkurrence afsløres ved morgensang og i et søjlediagram på indskolingsgangen. 
Der er spænding om resultatet og alle gør sig umage. Elevrådet har fundet på en anderledes gevinst 
til den vindende klasse. Men det afsløres først den 19. december hvad det er  
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ÅBENT HUS FOR FORÆLDRE TIL SKOLESTARTERE AUGUST 2020 
TORSDAG DEN 9. JANUAR 2020 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 4. maj 2020.  
 
Efter jul vælger børnene valghold mellem følgende emner. 
0.-3. klasse               4.-6. klasse 

 
Julemåned, krybbespil og bedsteforældredag. 
Der er julestemning med masser af traditioner og julekonkurrencer arrangeret af elevrådet.  
27. november gik 0.-3. klasse turen til Store Bøgeskov, hvor de sammen med Bjarne og Kirsten fra 
Krogagergård udvalgte det store grantræ til skolegården. 

                
Den 29. november kom børnenes bedsteforældre på besøg. Denne dag er efterhånden så stor en 
succes, at vi til næste år må overveje at lave to Krybbespil i kirken, så vi kan få plads til alle. 
Sognepræst Lisbeth Lundbeck, Tove og 3. klasse tog imod og gav os en stemningsfuld gudstjeneste 
med opførelse af krybbespil. Fra prædikestolen oplæste Nicolaj, Laura og Lucas fortællingen om 
Jesu fødsel. Efterfølgende blev der hygget i klasserne, og der blev klippet julepynt og lavet 
dekorationer. Lutter glade børn, bedsteforældre og forældre. 

  
   
  

  
 
 

Musikdramatik – Musical 
Kreativt Værksted  
v/ Tove, Louise, Paulo 
   

Musikdramatik  
v/ Tove, Louise 

 
 Scenografi - praksisværksted 

v/ SP, JS 
Dansk og konditorbag 
v/Louise K 

 

Musikalsk samspil 
v/Paulo (Åben Skole)  

Praksis værksted Musical  
v/Lene, Jakob 

Bevægelse i vand  
v/Martin, Lene  
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Nyhedsbrevet fra november. 
Vi har erfaret at nyhedsbrevet fra november ikke er nået frem til alle. 
Derfor fremsender vi det igen, da der er vigtig information om den nye lov vedr. elevfravær i 
folkeskolen. Dette nyhedsbrev genfremsendes kun via AULA, da børnene allerede har fået det i 
deres tasker i november. 
 
Med ønsket om en glædelig jul og godt nytår sender vi en hilsen fra os alle på Kildeskolen 
 
 
 
VIGTIGE DATOER TIL FAMILIENS KALENDER (sæt allerede et stort X nu) 
 
12. dec.: Julefrokost i landsbyhuset for både SFO1 og SFO2 kl. 14.00-16.00 
13.dec: Stemningsfuld Lucia-optog ved 4. klasse 
18. dec.: Forældrekaffe i børnehaven 
19. dec: Sidste dag før jul – skoledag fra kl. 8.00-12.30 (Fællessamling kl. 11.00-12.00)   
 Forældrekaffe i SFO 
6. januar: 1. skoledag efter juleferien 
26. marts: Børnene har udvidet skoledag. Forårsmusical og fælles spisning kl. 17.00 - ca.19.30             

 

19.-20. maj: 4. klasse lejrtur  
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 
 
 


