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Nyhedsbrev september 2019   
 
Skolefoto - Omfotografering  
Den 4. oktober kommer skolefotografen igen. Børn der ikke var i skole/BH da han var her sidst kan 
nå at få taget billede denne dag. Ligeledes er det muligt at blive omfotograferet, hvis det første 
billede ikke var godt. 
 
Kildeskolens Science Temauge den 7.-10. oktober 2019.  
I år er skolens fælles tema: KLIMA. Ud fra temaet arbejder klasserne med forskellige emner.  
0.-1. klasse: Bier  
2.-3. klasse: Insekter  
4. klasse: Fossile brændstoffer, genbrug og grøn energi  
5. klasse: Plastic Fantastic   
6. klasse: Drivhuseffekt og hvad kan jeg gøre?  
I temaugen vil børnene arbejde i dybden med deres emne, og de vil også få viden om ”CO2 
syndere” og drøfte hvad vi hver især kan gøre. 
Børnenes skemaer ændres i uge 41. De møder kl. 8.00-13.45 hver dag.  
Tidspunkt  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag 
8.00-8.30  Læsebånd  Læsebånd  Læsebånd  Læsebånd  Læsebånd 
8.30-10.00  TEMAUGE  TEMAUGE  TEMAUGE  TEMAUGE  MOTIONSDAG 

10.15-12.00 TEMAUGE  TEMAUGE  TEMAUGE  TEMAUGE  

12.30-13.15  EGEN KLASSE  
Forberedelse til 
næste dag  

EGEN KLASSE  
Forberedelse til 
næste dag  

EGEN KLASSE  
Forberedelse til 
næste dag  

EGEN KLASSE  
Opsætte udstilling 

13.15  
 

Alle klasser fri  
 SFO åbner  

Alle klasser fri  
SFO åbner  

Alle klasser fri  
SFO åbner  

Eleverne har 
forlænget skoledag 
til kl. ca. 16.30 
ÅBENT HUS  
15.00- 16.30 

Alle klasser fri  
SFO åbner  

  
VI INVITERER BØRNENES FAMILIER TIL 
 
SCIENCE FAIR – ÅBENT HUS  
 
TORSDAG DEN 10. OKTOBER KL. 15-16.30.  
 
Børnene viser deres produkter og fortæller om deres arbejde i 
temaugen. Kom og nyd et par timer på skolen sammen med 
jeres børn.  
 
Der bliver mulighed for at købe kage/kaffe/the og popcorn og 
sluchice. 

 
Den 11. oktober har 0.-6. klasse motionsdag – hjælp søges til at bage boller. 
Den sidste dag før efterårsferien afholder vi den årlige motionsdag. Børnene må meget gerne have 
cykler, gul vest og cykelhjem med i skole denne dag. 0.-3. klasse cykler og løber i 
præstegårdshaven og 4.-6. klasse i Store Bøgeskov. 
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Børnene skal have tøj på til vejrforholdene, da dagen kun udsættes, hvis det regner voldsomt. 
Program for dagen: 
Kl. 8.00 – 9.30 Læsebånd og oprydning efter Sciencedagen.   
Kl. 9.45 – 10.00 Opvarmning ved legepatruljen.  
Kl. 10.00 – 12.45 Motionsdagen igangsættes.   
Kl. 12.45 – 13.00         Lune boller og saft i skolegården 
Kl. 13.00                Børnene kan tage hjem eller gå i SFO 
 
Vi søger forældrehjælp til at bage boller, da vores hjemkundskabslokale er under renovering. 
Vi har hverken ovne eller plads i fryser 
Hvis 4-6 forældre hver vil bage 20-25 boller og have dem med på skolen den 11. oktober om 
morgenen, vil det være en kæmpe hjælp. Bollerne må gerne være frosne.  
Skriv til Rosemarie på mail ROF@ringsted.dk hvis du vil bage. 
 
I september har vi budt velkommen til Liam i 0. klasse. 
 
Skolebestyrelsen inviterer til dialogmøde mandag den 7. oktober kl. 18.30-20.00.   
Skolebestyrelsen har fornøjelsen at invitere alle forældrerådsrepræsentanter og andre interesserede 
forældre til dialogmøde med skolebestyrelsen i personalerummet første sal. 
Af hensyn til kaffe og kage, bedes tilmelding sendes til kabg@ringsted.dk senest onsdag d. 2.10. 
Vi håber, at mange har lyst til at komme til mødet, da det er vigtigt for bestyrelsen at være i tæt 
dialog med forældrene om dagligdagen på Kildeskolen og den fortsatte udvikling.  
Dagsorden og indbydelse til mødet findes på opslagstavlen på Intra. 
 
Efter efterårsferien har jeres børn valgt mellem nedenstående valgfag. 

 
Status by renoveringen. 
Kildeskolens P-plads har været godt fyldt op af håndværkerbiler, lifte og bunker med 
byggemateriel. På skolen høres en blanding af glade børnestemmer og masser af værktøjslyde. 
Tingene skrider nogenlunde frem som de skal.  
I det gamle sløjdlokale er der lagt nyt gulv og vi er så småt i gang med at flytte møbler ind, så vi 
kan indrette det til et Naturfagslokale. 
I starten af uge 40 påbegyndes opsætning af de nye køkkenelementer i Madkundskab og vi er ret 
overbeviste om, at I kan se et næsten færdigt lokale den 10. oktober, når I kommer til Science Fair.   

0.-3. klasse 4.-6. klasse 

Leg og bevægelse i vand  
v/ Lene og Martin 
Max 24 elever 

First Lego League 
v/ Martin og Fenge 
Max 10 elever 

IT-kundskaber 
v/Fenge 
Max 15 elever  

Teen fitness 
v/ Birgitte, Aya, Jacob 
Max 20 elever  

Dramatik – Juleshow 
v/ Tove og Louise 
Max 20 elever 

Musikdramatik – Juleshow 
v/ Tove og Louise 
Max 20 elever 
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Projektet med at omdanne de gamle baderum til vores nye Håndværk og Design lokale skrider 
pænt frem, men der har været nogle uforudsete udfordringer der har forsinket byggeriet. Det 
forventes at stå færdigt sidst i oktober. 
 
SFO 1 skal sandsynligvis være i Præstegården i efterårsferien. 
Da vi fjernede linoleummet i garderobegangen viste det sig at der var en vandskade. Skaden 
skyldes en utæthed i rørføring fra 1.sal. Skaden udbedres i efterårsferien og da det vil larme en del, 
vil SFO 1 flytte til Præstegården i efterårsferien. 
Energirenoveringen er stort set også færdig. Her mangler vi blot at få isat en branddør til 
fyrrummet. Det giver selvfølgelig lidt uro at bygge om, men vi synes egentlig at det hele forløber 
uden de store problemer.  
Vi glæder os meget til at tage de nye dejlige lokaler i brug, og at vise dem frem til alle interesserede 
ved vores ÅBENT HUS arrangement den 24. oktober. 
 
Børnehave og SFO 
I starten af september var børnehaven på tur til  
Zoo i København, og på trods af vi lige ramte  
den mest regnvåde dag, blev det en superfin tur,  
med dygtige børn. Vi fik både set pandaerne,  
girafferne, næsehorn, aber, små kænguruer 
mmm. Og madpakkerne fik vi lov til at spise i 
abehuset, så der var god underholdning - både 
foran og bag glasset - mens vi spiste! Rejsen 
med bus og tog var dog en næsten ligeså stor  
oplevelse, som selve Zoo! 
 Den kommende måned skal handle om efterår - og kunst.  
I uge 41 får vi en praktikant fra 9. klasse. Hun hedder Karoline. Samme 
uge holder vi en mini motionsdag for børnehavebørnene. En eftermiddag i oktober holder vi 
udklædningsfest i børnehaven – mere info følger. 
5. klasse har læst op for børnene i børnehaven og det var en stor succes til gensidig glæde. 
    
SFO holder Halloweenfest d. 25. oktober i Landsbyhuset. Alle er velkomne, men tilmelding er 
påkrævet. Invitationen kan findes på skolens opslagstavle på Intra, på Gyrstinges hjemmeside og 
Gystinge-Ørslevvesters Facebookside.  
Halloweenfesten starter med fællesspisning. Man kan medbringe sin egen mad, men det er også 
muligt at købe mad til arrangementet. Det er 5. klasse og deres 
forældre som tilbyder salg af mad, som en del af deres indsamling til 
skoleturen til London i 6. klasse.  
Efter maden er der et uhyggeligt løb for børnene – forældre må gerne 
følges med børnene.  
Til slut er der afgørelse på kagekonkurrencen og hyggeligt samvær. 
Arrangementet er åbent for alle børn og deres familier, også selv om 
børnene ikke går i SFO på Kildeskolen. 
 
I de næste uger er Laura fast vikar i SFO, da Lene Wille er vikar i 0. 
klasse idet Rikke er længevarende sygemeldt.  
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Vi holder Åbent hus på Kildeskolens torsdag den 24. oktober kl. 15.30-17.00. 
Vi vil gerne vise vores nyrenoverede lokaler, børnehaven og SFOen frem til interesserede fra 
lokalsamfundet og evt. kommende forældre fra vores skoledistrikt. Vi håber at mange har lyst til at 
se vores gode faciliteter og høre lidt om dagligdagen på Kildeskolen, som er den eneste skole i 
Ringsted, der har en børnehave. 
I er velkomne til at bringe invitationen videre til jeres venner og bekendte. 
Vi mødes ved skolens bibliotek ved hovedindgangen. Følg flagene i skolegården. 
Tilmelding ikke nødvendig, vi brygger løbende en kande kaffe. 
 
 
VIGTIGE DATOER TIL FAMILIENS KALENDER (sæt allerede et stort X nu) 
7. okt: Forældreråd og andre interesserede dialogmøde med skolebestyrelsen kl. 18.30-20.00  
4. okt: Omfotografering og fotografering af de der ikke blev fotograferet den første gang 
11. okt: Motionsdag – skoledag kl. 8.00-13.00 – Efterårsferie 
21. okt: Skolen starter op efter efterårsferien 
24. okt: Åbent hus for alle interesserede der gerne vil se Kildeskolen, bh., og SFO. 
25. okt: Halloweenfest i landsbyhuset – SFO arrangerer 
9. nov: Valghold First lego league deltager i konkurrence i Sorø  
29. nov: Bedsteforældredag med bl.a. krybbespil i kirken samt juleklip 
5. dec:  Juleindkøbstur til Ringsted for SFO 2 
13.dec: Stemningsfuld Lucia-optog ved 4. klasse 
19. dec: Sidste dag før jul – skoledag fra kl. 8.00-13.00 (Fællessamling kl. 11.00-12.00)   
 Forældrekaffe i SFO og børnehave 
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 
 
 

De bedste hilsener og god weekend og på snarlig gensyn fra os alle på Kildeskolen 


