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Kære forældre.                                                            
 

Skolen har temadag fredag den 1. marts. 
8.00-8.30  FÆLLESDAG 

8.30-11.15 TRIVSELSDAG (skole) 

11.15-12.00 SPISE OG UDKLÆDNING 

12.00-14.00 TØNDESLAGNING MED HYGGE OG STAFET 

 

Kildesortering – grønt flag. 

Vi starter dagen med fællessamling, hvor miljøkonsulent Lars Berenth og Rikke Falkenberg 

kommer og fortæller børn og voksne om kildesortering, som vi jo påbegynder mandag den 4. marts. 

Skole, SFO og børnehave får skraldespande til kildesortering, og der opsættes ligeledes containere 

til kildesortering.  

Det er et fælles projekt under grønt flag, men også et projekt vi har i samarbejde med Ringsted 

Kommune. Derfor skal vi løbende samle op på hvilke glæder og udfordringer vi støder ind i. 

Det er tanken, at vi på børnefestivallen i juni bidrager med et indslag/aktivitet omkring 

kildesortering og her vil miljørådet få en aktiv rolle. 

 

Trivselsdag med temaet: ”Min skole – min ven”. 

Elevrådet har besluttet, at hele skolen skal arbejde med at alle børn får glade pauser. Dette har de 

kaldt PP – Positive Pauser. Endvidere skal der arbejdes med, at vi skal tale i et pænt sprog til 

hinanden.  

Elevrådet har udvalgt små fortællinger om de to emner, som de forskellige klasser skal arbejde med. 

Dagen kommer til at indeholde praktiske øvelser, videofortællinger og oplæste fortællinger. 

 

Fastelavn er mit navn… 

Dagen afsluttes med tøndeslagning, stafetkonkurrence og hygge.  

 

Har du husket at tilmelde dig til temaaften mandag den 18. marts kl. 19.00-21.00? 

Det er lykkedes for Kildeskolen at få den travle forsker, Andreas Lieberoth til at komme og holde et 

spændende oplæg om:  

”Hvad computerspil og skærmbrug gør ved vores børn”. 

Det kniber lidt med tilmeldingerne fra forældregruppen, så herfra skal 

lyde en stor opfordring til at bakke op om arrangementet ☺ 

Andreas vil holde et oplæg om, hvad computerspil, mobiltelefoner og 

sociale medier har af betydning for vores børns udvikling og samvær 

med andre. Hvad er realitet og hvad er tro og skræmmebilleder?  

Temaaftenen foregår i Landsbyhuset mandag den 18. marts kl. 19.00 -

21.00. 

Der udbydes 140 billetter til foredraget efter først til mølle princippet. Alle er velkomne. 

Prisen er 25 kr. pr. person som inkluderer en kop kaffe/the og kage.  

Du køber/reserverer billetter ved at skrive til Kildeskolen@ringsted.dk eller ved at indbetale for det 

antal billetter du vil købe på mobilepay 23 35 52 72 - husk at notere dit navn i bemærkninger! 
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Forårsfest og musical i Landsbyhuset den 28. marts.  
Musicalholdene, kreaholdet og skolebandet knokler målrettet på at give os alle en herlig Grease-

forestilling den 28. marts. Vi glæder os til at invitere forældre, søskende og andre 

familiemedlemmer til festlighederne. 

Forældre i 5.- 6. klasse sørger for mad til fællesspisningen, som kan købes for en god pris, hvis du 

ikke selv ønsker at medbringe mad. Der er spisning lige efter forestillingen.  

 

I uge 8 gennemførte vi en brugertilfredshedsundersøgelse i børnehave og SFO1. 
Vi takker for jeres deltagelse og positive tilbagemeldinger. 

Det eneste tidspunkt, hvor der er givet røde smileys (under 10 %) 

er i tidsrummet, hvor børnene skifter fra skole til SFO.  

Netop overgangen kan være præget af uro, indtil børnene har 

valgt aktiviteter og er kommet i gang med disse. 

Det kan godt betyde, at pædagogerne ikke har opmærksomheden 

på at møde forældrene 100 %, når der samtidig ankommer mange 

børn til SFO’en. 

Vi har hele tiden fokus på at gøre overgangen mellem skole og SFO rolig og struktureret. 

I løbet af 2019 vil der i øvrigt blive lavet en brugertilfredshedsundersøgelse på SFO1 og SFO2 i 

lighed med den netop afholdte på skoledelen. 

 

ESCO (Energibesparende projekt). 
I de kommende måneder får vi en del håndværkere på skolen. Vi skal have udskiftet belysning, fyr, 

en del vinduer etc. alt sammen energi- og miljøforbedringer. Vi har et tæt samarbejde med 

kommune og leverandører og det hele tilrettelægges, så det går mindst muligt ud over børnenes 

daglige undervisning. 

 

Nyt rengøringsselskab. 
Kommunen har lavet aftale med et nyt rengøringsselskab fra den 1. marts. Det nye selskab vil 

komme og gøre rent i klasserne mellem kl. 5-8 og øvrige arealer resten af formiddagen.   

 
God weekend og stor hilsen fra os alle på Kildeskolen, Anne Gitte og Dorte.           
 

     

- OG LIDT TIL FAMILIENS KALENDER 
4. marts :  Fastelavn i børnehaven 

18. marts: Foredrag om børns brug af mobiltelefoner og computerspil kl. 19-21 
28. marts: Børnene har længere skoledag. Forårsmusical og fælles spisning kl.17.00 - ca.19.30 

11. april: Forældremøde vedr. Spirestart 

29. april: Spirerne begynder i SFO-Spirestart 

3. maj: Børnehaven holder fødselsdag 

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 

14. juni:  Bedsteforældredag og forældrearbejdsdag i børnehaven 

28. juni: Sidste skoledag kl. 8.00-12.00 

8. august: Første skoledag efter ferien 


