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                       Februar 2020. 
Kære forældre.                                                            
 
Fællesskaber og værdiarbejde i børnehøjde under temaet ”Vi vil trives”. 
Elevrådet er godt i gang med at vores fælles fokus på det gode  
fællesskab i klassen og på hele skolen. I fredags blev forløbet skudt i 
gang ved morgensangen, og hver uge får klasserne et nyt værdiord, som 
de skal arbejde med frem til næste morgensang. Det er værdier som: 
tryghed, ansvar, mod, respekt og tillid. Ordene hænges rundt omkring på 
skolen, så vi alle skærper opmærksomheden på skolens værdier. 
Nedenfor ses børnenes bud på fællesskab: 
 Når man skaber noget sammen 
 Vi møder hinanden hver dag 
 Vi hjælper hinanden og står sammen 
 Uden et fællesskab ville man føle sig alene 
 Fællesskab er det mest vigtige for mennesker 
Børnene har også drøftet, hvordan vi skaber det gode fællesskab 
 Man skal kunne de uskrevne regler 
 Man skal føle sig tryg  
 Man skal føle der er en god stemning 
 Man griner sammen 
 
Glemte sager. 
Husk at se efter jeres børns ting i de mange glemte ting og sager. 
Bøtten står i garderobegangen ved biblioteket. 
 

Fælles gave til Dronning Margrethes 80  
års fødselsdag den 16. april. 
Gaven består i, at alle 98 kommuner 
bidrager med hver ét maleri lavet af elever i 
3. klasse. 3. klasse har malet billeder i dag. 

I Ringsted deltager hver skole med to billeder og torsdag den 12. marts udvælges Ringsteds bidrag 
ved et arrangement på Dagmarskolen.  
Her skal de to kunstnerne til hvert billede være parat til at fortælle lidt om 
billederne. Udvælgelseskomiteen består af Borgmester Henrik Hvidesten, 
Børne og Unge Direktør Gitte Løvgren og Billedkunstlærer på Kulturskolen 
Astrid Winsløw Hammer. 
Efterfølgende vil vinderen blive kontaktet af borgmesterens sekretær for at 
aftale det videre forløb med overrækkelse af gaven til Dronningen.  

Kommende 0. klasse og Spirestart. 
Vi har nu haft skoleindskrivning for skolestartere til 0. klasse i 2020-21. P.t. er der 16 børn 
indskrevet til kommende 0. klasse. Børnene starter i SFO Spireforløb den 4. maj, men vil komme på 
besøg i SFO op til denne dato.  
Forældre til kommende 0. klasse vil modtage flere informationer løbende. 
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SFO 
Alle onsdage fra uge 12 til uge 18 har 3. kl. besøgsdage i SFO 2. Her vil de blive præsenteret for 
hvilke aktivitetsmuligheder der er i SFO 2. Fra 4. maj starter 3. klasse fast i SFO 2, da Spirerne 
starter i SFO denne dag, og så giver det en bedre fordeling af børnene. 
9. marts tager SFO 2 (dem der er tilmeldt) på tur sammen med de øvrige SFO 2’ere i Ringsted. Vi 
skal til Bowl&Fun i Næstved, hvor de skal bowle og lege lasergame. 
 
Børnehaven 

I børnehaven kan vi 1. marts sige velkommen til hele 
4 nye børn – 3 Mejser (de mindste) og 1 til 
Spættegruppen (de ældste). 
Vi er i fuld gang med at øve sang til musicallen, og 
er så småt ved at gå i gang med at øve teater til 
børnehavens fødselsdag. 
 

Stemningsbilleder fra fastelavn  

 
Forårsfest og musical i Landsbyhuset den 26.marts  
Vi glæder os til at invitere jer til skolens forårsfest. Det overordnede tema er folke- og kunsteventyr, 
som alle klasser kommer til at arbejde med i forskellige fag op til temaugen den 23.-26. marts. Årets 
Musical er ”Hans og Grete” og ”Klodshans”. Der kommer særskilt indbydelse ud i starten af marts. 
Elevrådet vil igen stå for ”Amerikansk lotteri”. Har du/I kontakt til et firma eller forretning, 
som vil donere gevinster tager vi med tak imod hjælpen  
 
Temauge den 23.-26. marts. 
Dagene op til musicalen har vi temauge, hvor børnene arbejder i forskellige værksteder. Skoledagen 
er fra kl. 8.00-13.00 men torsdag er til gengæld forlænget, så børnene møder ind fra kl. 17-20.00. 
Skoledagen slutter kl. 13.00, hvor børnene har mulighed for at tage hjem eller gå i SFO.  
 

 Fredag 20.3. Mandag 23.3. Tirsdag 24.3. Onsdag 25.3. Torsdag 26.3. Fredag 27.3. 
Læsebånd Morgensang Egen klasse Egen klasse Egen klasse Egen klasse Egen klasse 
8.30-10.00  Normalt skema Værksteder Værksteder Værksteder Egen klasse Oprydning 
10.00-10.15 Pause Lillemad/Pause   Lillemad/Pause   Lillemad/Pause   Lillemad/Pause   Pause 
10.15-10.30  Normalt skema Lillemad/Pause   Lillemad/Pause   Lillemad/Pause   Lillemad/Pause   Normalt skema 

10.30-11.45  Normalt skema Værksteder Værksteder Værksteder Værksteder Normalt skema 
11.45-12.30 Normalt skema Madpakke/Pause   Madpakke/Pause   Madpakke/Pause   Madpakke/Pause   Normalt skema 
12.30-13.00  Normalt skema Egen klasse Egen klasse Egen klasse Egen klasse Normalt skema 
13.00-17.00 Nomalt sk./SFO SFO SFO SFO SFO Nomalt sk./SFO 
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Kildeskolen skal have ny skoleleder fra 1. juni 2020. 
Som mange af jer ved, har jeg besluttet mig for at gå på pension, efter 38 år i folkeskolen.  
Jeg synes det er fantastisk at være leder på Kildeskolen, hvor jeg holder meget af den tætte kontakt 
til børnene, personalet og jer forældre. Jeg vælger således ikke Kildeskolen fra - men pensionistlivet 
til, da jeg bl.a. gerne have mere tid sammen med min familie. 
Jeg har sidste arbejdsdag den 31. maj. Skolebestyrelsen og skolecenterchef Jesper Ulrich, har 
allerede drøftet hvilken profil, der skal søges som Kildeskolens kommende leder. Den nye leder 
forventes at starte den 1. juni 2020. Jeg kører videre for fuld kraft frem til 31.5.20. 
 
Valg til skolebestyrelsen 
Da det er to år siden det ordinære skolebestyrelsesvalg blev gennemført, er 2020 året for forskudt 
skolebestyrelsesvalg. Vi vil i næste nyhedsbrev orientere nærmere om valgproceduren og 
skolebestyrelsesvalget annonceres ligeledes på Aula og på skolens hjemmeside inden den 2. april. 
Tirsdag d. 21. april 2020 kl. 12.00 er slutfristen for kandidatopstilling. Læs mere på AULA medio 
marts. 
  
Lidt informationer fra ”den store verden” om HPV vaccine til drenge 
Sundhedstjenesten gør opmærksom på at drenge nu også kan få HPV vaccine.  
Se Sundhedsstyrelsens link her:  
https://www.sst.dk/da/Viden/Vaccination/Vaccination-af-boern/Boernevaccinationsprogrammet 
 
Coronavirus 
Ringsted Kommune følger situationen tæt og træffer de nødvendige forholdsregler for at forebygge 
smitte af coronavirus. Dette gør vi i tråd med myndighedernes anbefalinger. 
Sundhedsstyrelsen kommer med følgende anbefalinger til borgere, arbejdspladser, institutioner og 
foreninger mv.: COVID-19 giver infektioner i luftvejene. Symptomer kan spænde fra helt milde 
symptomer til alvorlig lungebetændelse. COVID-19 smitter fra person til person gennem dråber, fx 
via hoste eller nys. Derfor opfordrer Sundhedsstyrelsen til, at alle følger de generelle hygiejneråd. 
Læs mere på Ringsted Kommunes hjemmeside. 
https://ringsted.dk/soegning/coronavirus?meetings=0&postliste=0 
     
Ny forbedret sikkerhed ved brug af unilog. Ændres kun for børn og personale 
For at forbedre sikkerheden, skal jeres børn nu tilføje @rk365.dk i forbindelse med deres 
brugernavn. Eksempel: Rasm874D@rk365.dkDe vil på et tidspunkt blive bedt om at lave en ny 
adgangskode. Denne skal indeholde mindst 8 tegn og mindst 1 bogstav. Vi hjælper dem i skolen, 
men opstår der problemer i fritiden, så får I her informationen om det nye navn til unilog. 

 

      
 Venlig hilsen fra os alle på Kildeskolen, Anne Gitte og Dorte 
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KALENDER     .               
 
12. marts  3. klasse på Dagmarskolen 8-11. Billedet til dronningen udvælges. 
23. marts Skolebestyrelsesmøde kl. 17.30 - 20.00 med lokale foreninger 
26. marts Børnene har udvidet skoledag. Forårsmusical og fælles spisning kl. 17.00 - ca.19.30             

 

6. april Påskeferie 
21. april Sidste frist for at opstille til Skolebestyrelsesvalg 
22. april Forældremøde Spirer (kommende bh.kl.) kl. 16.15-17.15 
24. april     Bedsteforældredag i børnehaven 
29. april Alsang ved Musikskolen (på Kildeskolen) 
1. maj Børnehavens fødselsdag 
4. maj Alsang 
4. maj Spirestart 
24. maj 3.-5. klasse Alsang 
19.-20. maj 4. kl. på lejrtur  
11. juni Markedsdag på Kildeskolen kl. 15.30-ca. 19.00 INVITER DIN NABO MED! 
13. juni Børnefestival kl. 9.00-16.00 
26. juni Sidste skoledag før sommerferien 
10. august Første skoledag efter sommerferien til skoleåret 2020-21 
 


