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      Oktober 2018. 

Kære forældre.  

I sidste nyhedsbrev fortalte vi, at hele personalet skal på internat fredag den 16.-17. november. 

Den 16. november har børnene derfor mulighed for at holde fri allerede kl. 11.45.  

5.- 6. klasse får fri.  

Vi håber, at det også er muligt, at mange børn fra børnehaven til 4. klasse også kan holde fri, evt. 

lave legeaftaler med en kammerat, som holder fri kl. 11.45. 

De børn, der er tilbage i børnehaven og SFO’en vil blive passet af vikarer (som de kender) samt 

forældre, der har meldt sig til at hjælpe med dette. 

Børnene får en seddel med hjem i tasken fredag, hvor I kan meddele, om jeres barn holder fri fra 

kl. 11.45 fredag den 16. november, og/eller om I har mulighed for at hjælpe til med pasning af de 

børn, der er tilbage. Vi beder om at få sedlen retur senest onsdag den 7. november.  
 

Motionsdag. 

Den årlige motionsdag blev igen i år afviklet i flot vejr og højt humør ☺. 

Elevrådet har evalueret dagen, og ”den er godkendt”. Elevrådet havde 

gode forslag til små justeringer, men de gav i øvrigt udtryk for, at det var 

en dejlig dag, der gav sved på panden (det var lidt hårdt ☺). 

 

Bedsteforældredag i 0.- 6. klasse fredag den 30. november kl. 9.00 - ca. 13.00. 

Vi indbyder igen i år vores elevers bedsteforældre til at komme på skolen for at klippe og klistre 

med børnene, så vi i fællesskab får julepyntet skolen. 

Program for dagen: 

Kl. 9.00 Børnene tager imod deres bedsteforældre i skolegården, og vi går sammen til kirken, 

 hvor vi skal opleve 3. klasse spille krybbespil og synge julesalmer. 

Kl. 10.00 Børnene har en udepause sammen med deres bedsteforældre, hvor børnene har 

 mulighed for at vise skolens udearealer.  

Kl. 10.15 Hygge i klasserne med indlagt 3 værksteder, spisepause og legepause. 

 Værkstederne er juledekorationer, juleklip og julegodter. 

Kl. 13.00 Tak for i dag. Børnene har mulighed for at tage hjem sammen med deres 

 bedsteforældre eller at gå i SFO’en. I modtager en særskilt invitation med en 

tilmeldingsblanket, som jeres børn har med hjem i tasken ca. 2 uger før den 30. november. 

 

 

 

 

Fra sidste års krybbespil  

og bedsteforældredag. 
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Børnehaven har holdt monsterfest           

Onsdag d. 24. oktober holdt børnehaven og forældrerådet en 

monsterfest for børnene. Det var med musik og discolys. Børnene 

var fantasifuldt udklædt som prinsesser, pirater, Batman og 

monstre med hugtænder.   

Der blev danset, spist kage og frugt, og mange blev ansigtsmalet.  

En rigtig hyggelig eftermiddag med masser af sjov. 

   

 

Halloween i SFO’en. 

Fredag d. 26. oktober havde vi en fantastisk halloween-fest, som blev indledt med fællesspisning i 

Landsbyhuset. 5.- 6. kl. stod for maden, og overskuddet går til deres skoletur til London til maj.  

Efter spisningen var der uhyggeligt halloween-løb på skolen. 

En gammel heks fortalte om et barn, der for 200 år siden var 

forsvundet fra skolen, og nu gik hun grædende rundt på skolen og 

ledte. 

Efterfølgende blev børnene inddelt i hold, og børnene besøgte 

forskellige poster, hvor der kunne prøves uhyggelige ting, som at 

drikke ”blod”, spise ”øjne” og ”hjernemasse”. Der skulle findes 

nøgler med tæerne i nogle orme og til slut rafles med djævlen. 

På billedet ses en blodig mand fra sidste århundrede, ”fangen fra 

Askaban”, en sindssyg videnskabsmand, djævlen og en grum heks.  

 

Mens børnene var på løb, blev årets bedste halloween-kage kåret, og der blev hygget med kaffe og 

kage. En rigtig god aften med stor opbakning – i alt 156 var tilmeldt arrangementet.  
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Lego League - konkurrence 
Lørdag den 10. november skal et hold fra 3. kl. deltage i Lego League Jr. ved Science talenter i 

Sorø. Hele klassen har arbejdet med årets opgave som hedder Mission Moon. De har undersøgt 

hvordan man kan bygge og bo på månen, hvordan man sover, spiser og går på toiletet i rummet.  

Derefter har de bygget en base i lego og lavet en flot planche. Fredag den 9. november vil halvdelen 

af klassen fremlægge deres projekt for hele skolen, i forbindelse med fællessamlingen.  

 

Science holdet i valgfag er tilmeldt AstroPI Zero som er et projekt hvor børnene lærer at 

programmere i Python. De skal skrive en lille besked som bliver sendt til den internationale 

rumstation (ISS). Her er de garanteret at den bliver kørt og de vil til sommer modtage et bevis for 

hvornår koden kørte og hvad temperaturen var på stationen, da det skete.  

Senere deltager holdet i ESAs Moon base challange. 

Lego Leaugevalgholdet 4.- 6. kl. deltager også i en konkurrence den 10. november i Sorø. 

 

 

VIGTIGE DATOER TIL FAMILIENS KALENDER (sæt allerede et stort X nu) 

 
7. nov: Aflevere tilmeldingsblanket vedr. fredag den 16. november. 

10. nov: Lego league hold  deltager i konkurrence i Sorø (lørdag) 

16. nov: Personalet på internat kl. 12.00. De store elever har fri kl. 12.00. Vi beder om, at så 

 mange børn som muligt holder fri denne eftermiddag (evt. legeaftaler). Vikarer og 

 forældre passer de børn, der er tilbage i SFO og børnehave.  

30. nov: Bedsteforældredag med bl.a. krybbespil i kirken samt juleklip  

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. 8-12 

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 

 

 

Vi sender en hilsen fra os alle på Kildeskolen 

 

Anne Gitte og Dorte.               


