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Kære forældre.      November 2018 
 
Fælles arrangementer i december.  
December nærmer sig med hastige skridt. På Kildeskolen er vi klar til at 
skabe en hyggelig måned med gode traditioner. 
Onsdag den 28.11. tager indskolingen i skoven, hvor vi i samarbejde med 

Bjarne og Kirsten fra Krogagergård henter det store grantræ til skolegården. 

Den 30.11. får vi besøg af bedsteforældrene. Vi glæder os til at tage imod 

dem og minder om, at I får afleveret tilmeldingssedlen, så vi ved hvor 

mange æbleskiver vi skal købe ☺. Tilmeldingsfrist den 23.11. 

Som noget nyt starter bedsteforældredagen i kirken, hvor vi sammen skal se 

3. klasse opføre krybbespil. Pladsen bliver trang, så bedsteforældre og 

børnebørn må sidde tæt sammen.  

Elevrådet står for en julekonkurrence, der startes op ved morgensang den 7.12.  

Den 13.12 går 4. klasse Lucia. Vi byder velkommen til at følge optoget kl. 9.15. Den 21.12. opfører 

dramaholdet ”Frozen”. 

 

Brugertilfredshedsundersøgelse i børnehave, skole og SFO 
I vil snart modtage et brev i jeres E-boks med information om den brugertilfredshedsundersøgelse 

Ringsted kommune indbyder jer til at deltage i. I brevet modtager I et unikt link, der giver adgang 

til brugertilfredshedsundersøgelsen. 

På Kildeskolen vil bestyrelsen meget gerne have en høj svarprocent, da jeres svar er med til at vi 

kan sætte mål for skolens virke og justere vores handleplaner. 

På Kildeskolen har bestyrelsen et mål om at 90 % af forældregruppen deltager i undersøgelsen og 

de lover kagemand til børnene, hvis vi når målet ☺ 

 

Personalekurset den 16.-17.  
Vi vil gerne takke jer for opbakningen til at give jeres børn en 

kortere skoledag i fredags. Det var dejligt, at den samlede 

personalegruppe kunne tage på et fælles kursus. Vi havde et par 

travle og lærerige dage, hvor vi arbejdede med at sætte fælles mål og 

indhold i teamsamarbejdet for at skabe de bedst mulige betingelser 

for børnenes læring og trivsel. Dagene var præget at et stort 

engagement, og vi fortsætter udviklingen nu og fremover.  

 
Nyt fra SFO og børnehave 
Også i børnehave og SFO er det tid til julehygge og julehemmeligheder. 
Den 11.12. holder SFO julefrokost for alle børn i SFO i Landsbyhuset kl. 14.00-16.00. Børnehaven 
holder julefrokost 13.12. 
Den 12.12. skal børnehaven i kirke sammen med dagplejen kl. 9.30-10.30 
Den 20.12. er der forældrekaffe for både SFO og børnehaven. 
Derudover har vi julekor i SFO. Børnehaven skal i cirkus Nissesjov og holder juletræsfest m.m. 
Og på den måde kommer vi også i julehumør i både SFO og børnehave ☺ 
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Åbent Hus for forældre til skolestartere 7. januar 2019 
Kildeskolen holder ÅBENT HUS mandag den 7. januar kl. 17.00-18.00.  

Vi glæder os til at fortælle evt. kommende forældre om vores skole og overgangen fra børnehave til 
skolestart. Inden Spirestart den 29. april 2019 tilbyder vi børnene at besøge skolen flere gange 
sammen med mor og far. Her får de kommende Spirer mulighed for at lære skolen og SFO at kende, 
så overgangen bliver tryg. Forældre i børnehaven har fået invitation med børnene hjem. 
Ringstedborgere får yderligere information om digital skoleindskrivning i E-boks. Denne vil I 
modtage i nærmeste fremtid.   
 
Velkommen til nye elever og deres forældre. 
I 2. klasse har vi budt Amrallah velkommen. 

 

Tiltag på skolen: 
• Vi har nu fået færdiggjort lydisoleringen på indskolingsgangen og de to opgange. Der er også 

opsat LED lamper. Begge foranstaltninger giver et langt bedre miljø for både børn og voksne. 
• Næste tiltag er maling af toiletterne i skolegården og de to indgange i børnehaven.  
• Endvidere udskifter vi enkelte vaske, WC´er og spejle på de øvrige toiletter. 
• En forældregruppe er aktive omkring renovering og udbygning af hønsehuset og kaninburet, så 

de bliver klar til at dyrene også har det godt i burene til vinter. Pengene til materialer har vi 
modtaget fra Bæredygtighedspuljen i Ringsted Kommune. 

• Sluttelig skal vi have indrettet garderoberne med skohylder etc. i 3.-4. klasse og indrettet 
biblioteket lidt anderledes.  

 

 Med venlig hilsen os alle på Kildeskolen 
 

Anne Gitte og Dorte.               

 
 
VIGTIGE DATOER TIL FAMILIENS KALENDER  
30. nov: Bedsteforældredag med bl.a. krybbespil i kirken samt juleklip 0.-6. klasse 
6. dec: Skolebestyrelsen har møde i Skoleforum 
11. dec: Julefrokost for SFO-børnene i Landsbyhuset (det er i SFO-tiden) 
12. dec: Børnehaven og dagplejen er i kirke kl. 9.30-10.30 
13.dec: Stemningsfuld Lucia-optog ved 4. klasse 
20. dec: Fælles forældrekaffe for SFO1 og SFO2 
21. dec: Sidste dag før jul – skoledag fra kl. 8.00-12.00 
7. jannuar: ÅBENT HUS for forældre til kommende skolestsrtere i bh.klassen kl. 17.00-18.00 
17. januar: Afslutning på science-temadage – forældre inviteres til at se resultater kl. 15.30-16.30 
25. januar: Filmaften i SFO2 kl. 17.00-20.00 
1. marts: Fælles fastelavnsfest for skole og SFO  
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 
 

 


