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                                Maj 2021 
 
 
 
Kære forældre og elever. 
 
Selvom lunefulde april slog gevaldigt med halen i år med sne, slud, regn, 
hård vind og kun lidt sol, så varmer vi os også heroppe ved tanken om, at vi 
snart kan slå dørene op for en normal skole, hvor vi kan være sammen om 
både faglige og sociale aktiviteter og bare snakke sammen i det daglige i 
skolegården, at klasserne kan være sammen på tværs i undervisning og 
pause, og at alle indgange og garderoben kan åbne for alle igen. Mon ikke 
Christiansborg snart løsner grebet om os alle – det krydser vi fingre for.  
Vi skal dog stadig huske afstanden, den øgede hygiejne og at blive hjemme, hvis vi føler os syge. 
 
Imens vi krydser fingre heroppe, så er vi i fuld gang med at arrangere forårsmotionsdag d. 7. maj, lejrskole 
for 6. klasse i Lalandia og Spireforløb for de kommende elever i 0. klasse. Elevrådet har arrangeret 
goodiebags til de hjemsendte elever og grillpølser til alle to fredage i træk, og nu skal elevrådet til at tage 
fat på ønsker til næste års valgfag og optimismen pibler generelt lige så stille frem.  
 
Vi oplever også mange henvendelser om eventuel indskrivning her på Kildeskolen i de forskellige klasser, og 
det bedste at fremhæve er hver gang de mange søde børn, som går her, de dejlige omgivelser og den store 
og stærke forældreopbakning – tak for det.  
 

 
En hilsen fra lærerne 
5. og 6. klasse er ved at vænne sig til at være skiftevis ude og inde. Der er glade for at være tilbage og være 

sammen med lærere og kammerater igen. Vi er også glade for at have dem retur. 

På trods af utallige ændringer til skemaet og 

organiseringen, så holder lærerne fanen høj og forsøger 

at holde humøret samme sted. Vi har meget stor fokus 

på elevernes trivsel i det daglige arbejde. Derfor har vi i 

samarbejde med elevrådet afholdt et grill og hygge 

arrangement to fredage i træk. Den første gang optrådte 

smileklovnen Luni og den 2. gang holdt vi biograf med 

popcorn osv. Eleverne elskede det og pølserne forsvandt 

hurtigt. 
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Motionsdag                                                                                                                                                                      

Den 7. maj afholder vi en ekstraordinær motionsdag fra kl. 8.00-13.00, så vi håber på sol og dejligt vejr.     

0.-3. kl. skal være i præstegårdshaven og resten cykler/går ud i St. Bøgeskov. Skulle det være gråvejr, så skal 

vi nok få en pragtfuld dag alligevel. 

       

Da det er forår, er det også sæson for forskellige test. Der er trivselsmåling, nationale test samt de test som 

vi tager på kommunalt niveau. Det går fint, og børnene virker nærmest til at synes, det er hyggeligt.  

SFO  
SFO: Vi byder velkommen til vores nye Spiregruppe (kommende 0. kl.), som er startet d. 3 maj. Der er i år 
15 børn i gruppen, fra 3 forskellige børnehaver. Anine, Tobias og Mads er tilknyttet Spirerne. Spirebørnene 
kommer i social boble med 0. kl, og 1. kl. + 2.kl. er sammen i én gruppe i SFO tid.  
For at få en mere ligelig fordeling af børnene er 3. kl. er rykket til SFO 2, hvor de er i gruppe med 4. kl. – der 
er altid glæde blandt børnene, når det er deres tur til at komme over i SFO 2 til de store  
 
D. 1. juni siger vi velkommen til Emil, som er vores nye studerende (billede følger når han er startet).  Emil 
skal være i praktik i et halv år, og skal dels være i 0.kl. og dels i SFO 1. Samtidigt skal vi jo så sige farvel til 
Sonia, som er vores nuværende praktikant. Sonia har ydet en rigtig god indsats i sin praktikperiode, og vi 
ønsker hende god vind fremover. 
 
Børnehaven: 
Der er i alt 6 børn fra Spættegruppen (de ældste), som bliver Spirebørn fra d. 3. Maj. Derfor rykker vi også 
lidt rundt på børnene i de 3 stuer, så vi får fordelt os bedst muligt. Selvom vi sender en flok børn i skole, ser 
det ud til at vi har fuldt hus igen omkring årsskiftet. 
Mejserne har i et stykke tid arbejdet med et tema om De tre bukkebruse. De holder Corona venlig (ind af 
den ene dør – ud af den anden dør), fernisering d. 12. maj, hvor forældrene kan se en lille udstilling. 
Smutter og Spætter skal i gang med Krible krable tema. 
Børnehaven har fødselsdag d. 1. maj. Det bliver i år markeret d. 3. maj, hvor vi planter blomster og spiser 
kagemand. 
 
     

        


