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NYHEDSBREV SEPTEMBER 2018. 
Dette Nyhedsbrev er langt – meget langt – for der er sket så meget i september måned, som vi 
gerne vil berette om.  
Vi starter derfor Nyhedsbrevet med at kigge lidt ind i fremtiden, så vi er sikre på, at disse 
informationer når at blive læst. Såååhhh sæt jer godt til rette og fortsæt læsningen☺ 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

Legepatruljen tilbyder aktiviteter tre dage om ugen.                                   
Kildeskolens nye legepatrulje har deltaget i et to-dags kursus og er nu parate til at starte legepatrulje 
op for deres yngre kammerater på skolen.Legene igangsættes i det store frikvarter fra denne uge. 
Legepatruljen tilbyder aktiviteter for 0.-4. klasse i det store frikvarter mandag, tirsdag og fredag. 
I må meget gerne snakke med jeres børn om, at det er legepatruljen som bestemmer reglerne i de 
lege der tilbydes. 
 

Motionsdag den 12. oktober og så er der efterårsferie.   
Der kommer særskilt information om Motionsdagen, så her skal vi 

blot nævne, at 3.-6. klasse skal have aktiviteter i Store Bøgeskoven og 

0.-2. klasse i Præstegårdshaven. Temaet er løb og cykling. 

Kun ved meget voldsom regn benytter vi et ”nødprogram”, hvor 3.-6. 

klasse er i hallen og 0.-2. klasse i gymnastiksalen. Husk derfor 

fornuftigt tøj og fodtøj. Skoledagen slutter kl. 13.00 denne dag. 

 

Læringsboost i uge 43 i kommunens lokaler på Hækkerupsvej nummer 1 i Ringsted. 

For at styrke indsatsen for elever i læse-skrivevanskeligheder har Ringsted Kommune indgået et 

samarbejde med Ordblindetræning v/ Mikael Højbjerg og Thomas Mose. 

Således tilbydes elever fra byens folkeskoler et lærings-boost-forløb i læse-og 

stavestrategier samt i anvendelsen af it-støtte. 

Fra Kildeskolen deltager en gruppe elever i uge 43 (30 timer) og efterfølgende 

følges forløbet op med online mentorindsats. Eleverne undervises på 

aldersinddelte hold. I forbindelse med kurset får både barnets teamlærere og 

forældre undervisning i de samme strategier som børnene med henblik på, at de 

efterfølgende kan støtte op om den videre læse-staveudvikling. Børnenes forældre skal på kursus 

den 23.10. Kurset foregår på Dagmarskolen (Samlingssalen) kl. 17-19. Indbydelse følger fra 

Kommunens læsekonsulent. 

Forældre til børn som skal deltage på kurset har fået informationer direkte og kan rette yderligere 

spørgsmål til læsevejleder Louise Korsgaard eller jeres barns dansklærer. 
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Hele personalegruppen (Børnehave, skole, SFO) skal på kursus den 16.-17. november. 
Det har længe været et stort ønske at samle hele personalegruppen til et par fælles kursusdage. 
Derfor har vi i Skolebestyrelsen aftalt at finde en fredag, hvor personalet kan starte kursus kl. 12.00 
og fortsætte til lørdag.  
Den 16. november får børnene derfor mulighed for at holde fri allerede kl. 12.00.  
Det er planen, at elever i 5.-6. kl. tager hjem. Der ud over appelerer til, at så mange muligt finder 
muligheder og evt. legeaftaler, så børnene hentes lidt før kl. 12.00 denne dag.  
Vi kalder vikarer ind så der er pasning til de børn, der ikke har mulighed for at blive hentet. 
Afhængig af, hvor mange det drejer sig om, kan det være at vi også vil spørge om forældrehjælp. 
Der kommer brev ud i starten af november, hvor vi beder om jeres tilkendegivelse af om jeres 

barn har behov for pasning i børnehave og SFO efter kl. 12.00 den 16.11. 

 

Elevrådet har konstitueret sig med Formand og Næstformand. 
Der var stor interesse for de to poster som blev afgjort ved 
skriftlig afstemning. 
Formand: Viktoria 5. klasse Næstformand: Marius 4. klasse 
Øvrige medlemmer er Viggo og Julie (1. kl.), Nicolaj og 
Mynthe (2. kl.), William D og Amélie (3. kl.), Vera (4. kl.), 
John (5.kl.). Supl: Petra (3), Jonas (4), Anna M/Helene (5) 
Næste møde i elevrådet blev afholdt den 25.9., hvor der på 
dagsordenen var emner som trivsel, hvad vil elevrådet 
arbejde for i 2018-19 og elevrådes opslagstavle..  
Der tages billede af elevrådet den 1.10. I kan snart se 
billedet på elevrådets opslagstavle. 

 

Lydisolering 
Arbejdet med at lydisolere indskolingsgangen og de to opgange er sat i gang.  Arbejdet forsinkes 
desværre voldsomt af, at det skal koordineres med opsætning af ny belysning. Vi glæder os til at se 
(og høre) det færdige resultat. Alle kan allerede fornemme, hvor godt det bliver ved at gå en tur ind 
i opgangen til kontoret. Her er der opsat nogle af de lydisolerende loftplader, og det er meget 
virksomt. 
 
Kildeskolens forældreråd 2018-19 
BH Astrid Kjeldal Mohr, Mie Jensen, Sandie Jonsmann, Maibrit Dela Cruz 
0A Pernille Patterson, Sara Holm Jørgensen 
1A Signe Løvenbalk Hauritz     
2A Bibi Vejersøe Lejon, Christina Wain Granum, Erik Bjarke Nonbøl, Michelle Hansen     
3A Charlotte Wellemberg, Karina Hansen   
4A Bibi Vejersøe Lejon, Katja Bente Jørgensen, Tina Lone Hansen   
5A Pav Sandi Serup, Vibeke Vinding Wojtczak   
6A Nina Heidi Overholdt   
 
Den 12. september havde skolebestyrelsen møde med forældrerådsrepræsentanterne. 
Formålet med forældrerådets arbejde er at medvirke til at skabe høj trivsel i børnehaven, i de 
enkelte klasser, SFOén og skolen som helhed.  
Referat fra mødet finder i på Intra. 
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Hænderne op med DIGGI (www.dgi.dk/diggi) 
”Hænderne op med Diggi ” er et aktivt forløb for eleverne i 0.-3. klasse, 
som sætter mere bevægelse ind i dansk og matematiktimerne. For tiden 
summer det af aktivitet rundt omkring på skolen, når børnene tager på 
en sjov, udfordrende og lærerig rejse med den søde dinosaurus Diggi – 
alt sammen med udgangspunkt i håndboldens verden i samarbejde med 
bl.a. TMS Ringsted. Onsdag 26.9. Havde vi den store afslutningsfinale på forløbet. 
 

 
  

 

   

 

 

 

 

SFO og Børnehaven  

 

Musik i børnehaven 
Tove har hver uge besøg af børnehavebørnene i enten musiklokalet eller gymnastiksalen, hvor der 
synges sange, leges og arbejdes med rytmer. Samtidig lærer børnene skolen bedre at kende. 
Fra d. 1.oktober får vi pædagogstuderende i børnehaven. Hun hedder Hidell, og skal være her i 6 
uger. 
De ældste børn i børnehaven har været på besøg i Allindelille 
børnehave. Vi følges med børnene fra Allindelille, når vi er til 
Leg & Bevægelse, og har aftalt at de kommer og besøger os 
til foråret. 
I øjeblikket arbejder børnehaven med temaet 1. hjælp. Så der 
sættes plastre på, lægges i stabilt sideleje og meget mere ☺ 
 
I SFO er vi stadig i gang med at få indrettet lokalerne 
hyggeligt og indbydende efter at SFO2 er flyttet i præstegården. Børnene i SFO1 er bl.a. med til at 
lave blade til et stort ”årstidstræ”. 25. september afholdt vi en olympiade, og så er vi ellers begyndt 
at planlægge vores Halloween arrangement 26. oktober. 
Efterårsferien nærmer sig, så husk til-og fra melding både i børnehave og SFO, så vi kan 

planlægge aktiviteterne efter hvor mange tilmeldte børn vi har.   
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Den årlige skoleudflugt i samarbejde med Menighedsrådet 
For andet år i træk arrangerer Kildeskolen i samarbejde med Menighedsrådet 
en ekskursion med et kirkeligt og historisk islæt. I år gik turen til Bjernede 
kirke, hvor samtlige elever bl.a. fik mulighed for at se tårnet. Der efter kørte 
vi til Frilandsmuseet, hvor børnene i tre forskellige grupper arbejde med 
henholdsvis Tro og overtro, Dagligliv på landet og børns leg og arbejde: De 
ældste elever fordybede  sig i emnet: ”Hvad troede man på - og hvordan 
troede man?” Kristendommen blander sig med folkelige medicinske og 
lykkebringende ritualer i bondens dagligliv, og naturens beåndede kræfter 
spillede en vigtig rolle.                             
 

                            
Musikskolen på Kildeskolen mandage mellem 14-16 – frivillig undervisning. 

Musikskolen har de seneste uger inviteret alle Kildeskolens musikglade børn til at komme og prøve 
at være med i 'Bandværksted' om mandagen. Det er gået helt forrygende! Musiklokalet har sprudlet 
af musik og glade børn, der har sunget og spillet på forskellige instrumenter. 
Det vil Musikskolen meget gerne bygge videre på, og håber derfor, at endnu flere børn har fået lyst 
at fortsætte med at lære at spille musik hver mandag kl. 14.00 på Kildeskolen. Bandværksted er 
egentlig tænkt som et tilbud på mindre hold for elever fra 3. klasse og op, men lærerne fra 
Musikskolen har har nogle rigtig gode oplevelser med at spille med elever fra alle Kildeskolens 
klassetrin, så derfor starter de et stort nyt Kildeskole Bandværksted for alle der har lyst at 
være med. Læs mere på folder, som ligger på Intra. 
 

 
 

12. september havde Byskovskolen og Kildeskolen Brobygningsforløb for 5.-6. klasse. 
6. klasse var på  afdeling Benløse og 5. klasse her på Kildeskolen. Der berettes om rigtig gode dage, 
og vi kan fortælle jer, at vores elever i 5. klasse var nogle rigtige gode værter for de tre andre 5. 
klasser som var på besøg. 
Skolebestyrelserne på de to skoler arbejder også sammen om at skabe gode forløb og fællesskaber, 
så vores elever fra Kildeskolen får så tryg en overgang som muligt efter 6. klasse. 
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Besøg fra Australien. 
På den afsluttende finaledag i DIGGI fik Kildeskolen også besøg af to australske skoleledere Lyn 
Griffith og Kelly Jeppesen, som den sidste uge har gæstet flere af Ringsteds folkeskoler og ligeledes 
afholdt workshops for daginstitutioner og skoler, hvor de har delt deres erfaringer og viden om 
effektfulde læringsmiljøer – og rammer fra skolepraksis i Australien.  
Kelly Jeppesen er skoleleder på Dakabin State School, som ligger i Quieensland.  

 
De to australske gæster var imponeret af 
samarbejdet i ”Åben Skole”, som der ikke rigtig 
er praksis for i Australien. De så i praksis, 
hvordan samarbejdet kan foregå her  på 
Kildeskolen. 
Kelly og Lyn besøgte også 5.-6. klasse, hvor de 
delte breve ud fra en 5. klasse på Dakabin 
School. De opfordrede børnene fra 5. klasse på 
Kildeskolen til at skrive tilbage til deres elever, 
så der kunne blive skabt et ”pennevenskab” på 
tværs af de to skoler. Eleverne fra Kildeskolen 
var meget interesseret i denne invitation, og 
fortalte i øvrigt de to gæster, at de skal på en 

klassetur til London i maj 2019, hvor de også får mulighed for at tale engelsk praksis. 

 

I september har vi budt velkommen til 
Jacob og hans forældre i 0. klasse 
 

VIGTIGE DATOER TIL FAMILIENS KALENDER (sæt allerede et stort X nu) 
12. okt: Motionsdag – skoledag kl. 8.00-13.00 – Efterårsferie 
23. okt: Møde for forældre, hvis børn deltager i læsekursus i uge 43. kl. 17.00-19.00 
26. okt: Halloween arrangement for børn i SFO alderen fra 17.00-20.00 
10. nov: Valghold der har First lego league 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 
 evt. 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 SFObørnene i Landsbyhuset (det er i SFO-tiden) 
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 SFO 2 kl. 17.00-20.00 
28. marts: Børnene har længere skoledag. Forårsmusical og fælles spisning kl.17 - 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 – ca. 19.00 
28. juni: Sidste skoledag kl. 8-12 
                                    
Venlig hilsen 
Dorte og Anne Gitte 


