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Kære forældre.                                                            
 

Forårsfest og musical i Landsbyhuset den 28. marts kl. 17-ca. 20.00.  

Vi arbejder målrettet på at give alle en herlig Grease-forestilling den 28. marts. Vi 

glæder os til at se jer på torsdag til en festlig eftermiddag/aften.  

Forældre i 5.- 6. klasse sørger for mad til fællesspisningen. 

Husk at aflevere tilmeldingsblanketten i indbydelsen, som jeres børn har haft 

med hjem☺.  

Der er 50ér stemning på skolen. I den kommende tid vil I dagligt kunne følge 

dagene på Kildeskolen, da avisgruppen sender nyheder på Intra. 

Nedenfor ser i børnenes skema i den kommende uge.  

Bage værkstedet vil mandag til onsdag servere en bolle eller lignende til alle på 

skolen. 

Skoledagen slutter kl. 13.00, hvor børnene har mulighed for at tage hjem eller gå i SFO.  

 Fredag 22.3. Mandag 25.3. Tirsdag 26.3. Onsdag 27.3. Torsdag 28.3. Fredag 29.3. 
8.00-

8.30 

Egen klasse 

Morgensang 

Egen klasse Egen klasse Egen klasse Egen klasse Egen klasse 

 

8.30-

10.00 

Egen klasse Værksteder Værksteder Værksteder Egen klasse Oprydning 

 

10.00-

10.15 

Pause Pause Pause Pause Pause Pause 

10.15-

11.45 

Egen klasse Værksteder Værksteder Værksteder Egen klasse Egen Klasse  

Samt spise 

11.45-

12.30 
Spise og 

pause 

Spise og 

pause 

Spise og 

pause 

Spise og 

pause 

Spise og 

pause 

11-12 

Fællessamling 

Koncert 

v/musikskolen 

12.30-

13.00 

Egen klasse Værksteder Værksteder Værksteder Egen klasse Egen klasse 

13.00-

17.00 

SFO SFO SFO SFO SFO SFO 

 

PROGRAM FOR FORÅRSFESTEN 

17.00-17.30 - Ankomst og salg af amerikansk lotteri 

17.30-18.15 - Grease opføres 

18.15-19.30 - Spisning, kaffe, kage, amerikansk lotteri og hygge 

19.30-20.00 - fælles oprydning 

I år kan I vælge hvilken klasse I ønsker at sidde ved under spisningen. Dette for at børn og forældre 

får mulighed for at hygge sig sammen. Har I børn i flere klasser kan I vælge om I vil dele jer.  

Dette afkrydses på tilmeldingen. 

Overskuddet fra spisning, kaffe, kage samt salg af øl og vand går til 5.-6. klasses tur til London. Der 

kan på dagen betales kontant og via mobilepay.  
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Børnehave og SFO 

I børnehaven er vi gået i gang med at forberede børnehavens fødselsdag d. 3. maj, hvor årets tema 

bliver cirkus. Børnene i de 3 grupper, spiller hver et lille teaterstykke. Derefter er der spisning og 

hygge med forskellige cirkusaktiviteter. 

 

I SFO`en har vi de sidste uger været i fuld gang 

med at producere pynt og tilbehør til Grease musical 

i vores kreaværksted.  

Tirsdag d. 2. april har SFO 2 aftenåbent. Denne 

gang går turen til svømmehallen. 

Mandag d. 29. april begynder vores nye Spirebørn 

(kommende 0.kl.) i SFO`en .  

I løbet af marts og april kommer børnene flere gange 

på besøg, så de kan få en rolig og tryg start på Kildeskolen. 

Samtidig rykker 3. kl. op i SFO 2. 3. klasse er allerede begyndt at være på besøg i SFO2, og de 

glæder sig til at høre til hos ”de store”. 

 

Valghold 4. kvartal begynder den 8. april. 

0.-3. klasse har valgt mellem: Udeskole, Science, Lav dit eget miniaturespil, Billedskole og 

Animation 4.-6. klasse har valgt mellem: Musikalsk samspil (skoleband), Billedskole og Animation, 

Svømning, Myter og Lokalhistorie 

 

ESCO (Energibesparende projekt) og Nyt Håndværk og Design lokale.. 

Vi er godt i gang med at få opsat nye lamper m.v. Vinduer udskiftes i sommerferien. 

Inden for nogle måneder forventer vi også at påbegynde nedrivning af vægge i det gamle 

omklædningsrum til gymnastiksalen. Det er vores håb, at vi efter sommerferien kan tage det nye 

fine lokale i brug. Vi har hængt tegning på døren til lokalet, hvis I har lyst til at se, hvordan det 

kommer til at se ud. 

 

Velkommen til nye børn og deres forældre, og ny ansat. 

I denne måned har vi budt velkommen til henholdsvis Luk 1.kl., Lang 3.kl og Ying i 5. kl. og til  

Shahzaib i børnehaven. 

Derudover skal Bettina i en periode være støtte i børnehaven. Også et stort velkommen 

 

 

 

God weekend og stor hilsen fra os alle på Kildeskolen 

Anne Gitte og Dorte.           
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  Fastelavn var mit navn… 

- OG LIDT TIL FAMILIENS KALENDER 

28. marts: Børnene har længere skoledag. Forårsmusical og fælles spisning kl.17.00 - ca.19.30 

2. april:  Aftenåbent i SFO2 - svømmehal 

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 

 

 

 


