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Kære forældre.                                                              1. Maj 2020. 
Så har skole og børnehave været genåbnet i 14 dage. Det er gået rigtig fint med at følge 
retningslinjerne fra sundhedsstyrelsen, og vi har heldigvis ikke haft nogle smittede med COVID19. 
Tilbagemeldingerne om den anderledes måde at være i børnehave, skole og SFO på er positive og 
flere har sendt små skriv til Nyhedsbrevet om, hvordan det går. 
Nyt fra klasser, børnehave og SFO. 
I børnehaven har ca. 2/3 af det sædvanlige antal børn været i børnehave 
den 1. uge. Det går godt med at opdele legepladsen og stuerne samt at 
skiftes til at være på længere ture ud af huset i lokalområdet. Turene går til 
præstegårdshaven, Steensskov, søen og forleden den lille Præsteskov. Alle 
børn er gode til at vaske hænder på passende tidspunkter, og de er også ved 
at finde hinanden igen indbyrdes, og leger frit og godt - med dem de må! 😉 
I denne uge er der kommet lidt flere børn, og det har sat yderligere gang i 
legene, så hverdagen nu mere ligner sig selv. 

En af de gode ting ved at være så meget ude er også at opleve skift i vejr og 
natur. Den 14. april blev børnene optaget af, at solen så meget speciel ud. Et 
optisk fænomen gjorde, at det ligefrem så ud til, at der var tre sole med 
dertilhørende regnbuer. 
Halo-fænomenet, hvor solens stråler brydes i små iskrystaller i skyerne. 
I 1. klasse er både børn og voksne ved at vænne sig til at være ude det meste af 
dagen. Det skønt at undervisning og pausetid kan køre lige over i hinanden, og 
alle nyder både at løbe omkring og lære samtidig og slappe af "på stranden" 
eller i svævebanen. Børnene har i dansk arbejdet med stavelser og har taget hul 

på at lære om navneord. 
I 2.-3. klasse er børnene også super aktive og de nyder den 
gode plads og rolige stemning der er i skoledagen. De arbejder 
godt med fagene og er rigtig gode til at skifte mellem udendørs 
og indendørs undervisning. 
I 4. klasse er de begyndt at have tur-dag om   mandagen, hvis 
altså vejret tillader det. I denne uge gik klassen ud til Kilden i Store Bøgeskov, hvor de nød sol, 
vind, bare tær i iskoldt vand, varme skumfiduser over bål og en nybygget bådebro ikke så langt 
derfra. Børnene skrev digte under bøgetræerne og legede dåseskjul og gemmeleg. - Udeskolen var 
et hit også selv om kroppene kunne gøre lidt ondt efter al denne aktivitet. På ugens øvrige dage er 
det rigtig rart, at børnene kan skifte mellem indendørs og udendørs undervisning og alle øver sig på 
at gå i skole igen og få det bedste ud af Corona-situationen. Lejrturen til Knuthenborg Dyrepark er 
rykket til onsdag-torsdag den 16. - 17. september idet vi håber, at det da er muligt at tage på 
lejrskole igen. 
I 5. klasse er børnene også gode til at være udenfor og have undervisning. Her nydes den gode 
plads i Præstegårdshaven og luften og selvom det den første uge blev varmt sidst på dagen, så er det 
nu noget særligt at møde en hjort eller en hare i sit "klasselokale”. Klassen har indtil nu arbejdet 
med ordklasser og instruerende tekster.  
6. klasse arbejder godt hjemme fra med fjernunder-
visningen. Vi håber de snart er tilbage på skolen igen. 
I SFO går det fint med udeaktiviteterne og børnene 
hygger sig gevaldigt. Der kommer ca. halvdelen af 
børnene i SFOén men tallet er stigende fra uge til uge.   
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Nyt vedr. fodboldbanen.  
Der er nu sået græs og der er plantet træer og buske. Der mangler fortsat nogle mindre arbejder 
rundt omkring. Der skal bl.a. topgrus på stien ud mod Gyrstingevej, og her mangler der fortsat lidt 
hegn, og kælkebakken skal fræses og der skal sås græs på den.  
Med en varm (ikke for varm) sommer og regnbyger i ny og næ, så får vi et godt græstæppe hen 
imod september. 
 
Børnefestival i Anlægget i Ringsted 
Børnefestivallen udskydes til lørdag 26. september kl. 10.00 – 16.00. 
 
Kommende 0. klasse og Spirestart. 
Vi er i gang med at planlægge Spirestarten den 1. juni. Det bliver Maria Spenner og Luise 
Andersen, som er pædagoger i Spiregruppen. Vi planlægger at holde forældremøde den 19. maj, 
som bliver et kombineret Spiremøde og 0. klasse møde. Endelig information kommer, når vi kender 
betingelserne for mødeafvikling efter den 10. maj. 
 
Markedsdag den 11. juni aflyses 
I stedet vil der blive indbudt til høstfest i det nye skoleår. 
 
Valg til skolebestyrelsen 
Valg til ordinært skolebestyrelsesvalg er blevet udskudt, grundet Corona. Valget forsøges afviklet 
digitalt inden sommerferien. 
 
Busruter – justeringer i tider. 
Vi vedhæftet køreplanen for buslinje 465, hvor der er lidt ændringer. Morgenturene: 
 Turen fra Gyrstinge Skovhuse kl. 07:25 træder i kraft fra og med den 1. maj 2020 
 Turen fra Skee kl. 07:27 træder i kraft 28. juni 2020 (kører kun frem til Kildeskolen, Gyrstinge) 
 Eftermiddagsturene træder i kraft fra og med den 28. juni 2020. Den sidste tur, på fredage, fra 

Byskovskolen kl. 16:25 kører kun frem til Gyrstinge Skovhuse. Det fremgår ikke af køreplanen. 
 
Børnehavens fødselsdag den 1. maj.  
I år måtte vi fejre fødselsdagen uden 
bedsteforældre og forældre. Børnene 
startede med at plante blomster stuevis. Da 
alle var færdige sang vi fødselsdagssang 
for børnehaven (og Birgitte), og så var der 
dejlig kagemand til alle!  
 
Maj 8. maj fri (Store Bededag) - 21.-22. maj fri (Kr. Himmelfart)  
Juni/aug. 26.juni sidste skoledag og 10. august første skoledag  
 
Venlig hilsen og god weekend fra os alle på Kildeskolen, Anne Gitte og Dorte 

 
Musikundervisning i det fri med god afstand. 


