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Kære forældre.      01. Oktober 2020 
     
Kære forældre og elever på Kildeskolen,  
      Det er nu tid til et nyhedsbrev fra alle os på Kildeskolen. Det er en anderledes tid, vi lever i med Corona, 
og det har jo som bekendt også sat sine tydelige spor her hos os på Kildeskolen. Men det er bestemt ikke 
alt, der har været aflyst og så foregår der jo også mange spændende aktiviteter ”internt” på skolen, såsom 
en kort lejrskole på Lolland for 5. klasse som en del af projektet ”Kend dit land, vi har været til Beethoven 
koncert i Ringsted, Grønt flag og valgfag er startet. I løbet af august og september var jeg rundt til 
forældremøder i alle klasser, og jeg må sige, at jeg er virkelig imponeret over den gejst og vilje, der er til at 
fastholde den gode udvikling på Kildeskolen.  
 
     Corona gør dog desværre, at det er lidt svært for jer forældre at deltage i aktiviteterne på skolen, så vi 
har besluttet at oprette en Facebook væg, hvor man kan følge med i alle de mange aktiviteter i billeder og 
tekst. Væggen skal også bruges til at I forældre kan følge mere med i hverdagen på Kildeskolen og så gerne 
også tiltrække flere elever til skolen.  Væggen vil dog ikke blive brugt til kommunikation og samarbejde. Her 
benytter vi stadig Aula. Invitér gerne så mange venner, bekendte, bedsteforældre, familie osv. Ind på 
væggen. Vi sørger selvfølgelig for, at det er undervisning- og aktiviteter der bliver hængt op og ikke 
portrætfotos af hverken elever eller medarbejdere. Væggen burde være oppe at køre mandag sidst på 
dagen. Jeg skriver ud på Aula, når den er klar. 
 
Science Fair. 
     Mandag til torsdag i næste uge afvikler Kildeskolen den årlige Science Fair, hvor eleverne arbejder med 
naturvidenskabelige emner og projekter. Science Fair afsluttes normalt med en fernisering, hvor eleverne 
viser deres aktiviteter frem for jer forældre til en hyggelig eftermiddag på skolen. Grundet Corona er selve 
ferniseringen nu virtuel, hvor man selv via link, kan gå ind og se elevernes fremstillinger. Linket kommer i 
løbet torsdagen og så kan man se ferniseringen, når man selv har lyst.  
 
Eleverne har skoletid fra 8/8.10 og så til 13 alle dage. Eleverne er organiseret i 0-2, 3-4 og 5-6 klasse uden 
fast skema. Eleverne kan være i SFO fra 13-14 uden betaling, hvis man normalt har fri kl. 14. 
 
0-2. klasse skal arbejde med rent vand. Hvordan renser vandværket vand og kan vi selv gøre det? Vi skal 
også besøge Krogagergård og møde køer og kalve. Vi skal se hvor mælken kommer fra, og høre om hvorfor 
den skal pasteuriseres inspireret af Grønt Flag. 
 
3-4 klasse er sammen i barakken næste uge, hvor de starter med at vælge emne. Emnerne er samlebånd, 
bogtryk, elektricitet og flyvemaskiner. Eleverne skal arbejde i grupper, hvor de sammen skal undersøge og 
samle viden om deres emne. De skal både fremstille noget skriftligt og et produkt, som de torsdag skal 
fremlægge for hinanden.    
 
 
5-6 klasse I 5. og 6. lader eleverne arbejde på tværs af klasserne med et selvvalgt emne. 
For at anspore dem i den naturvidenskabelige retning, laver vi et fælles oplæg i morgen fredag. 
Hvor vi bl.a. kommer ind på disse opdagelser: 

 Jenner: Vacciner  

 Curie: Radioaktivitet  
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 Darwin: Evolution  
 

 Oppenheimer: Atomenergi   

 Ørsted: Elektromagnetisme  
 

 Einstein 

Motionsdag. 
     Fredag i næste uge deltager vi i den årlige motionsdag, hvor eleverne også har mødetid 8./8.10-13.00 og 
herefter sfo og efterårsferie. Eleverne i 0. - 3. klasse skal være ovre i Præstegårdshaven. Her er der lavet en 
rute til cykling og en rute til løb. Eleverne i 4. - 6. klasse skal løbe og cykle i Store Bøgeskov. Der vil være en 
rute, som vi plejer at tage derude, hvor der også vil stå voksne på udvalgte steder. Som forældre må I 
meget gerne huske at tjekke jeres børns cykler igennem, inden de bliver sendt af sted på dem. Meget 
vigtigt HUSK at give jeres børn en god madpakke med og en drikkedunk. Vi vil sørge for, at der er 
vandposter i Præstegårdshaven og i Store Bøgeskov. Alle møder på skolen. 
 
SFO I og II: 
I SFO 1 siger vi velkommen til Simon Kamper, som er vores nye medhjælper i Stewarts stilling. Simon starter 

d. 15. oktober. Desuden er Mette Nysted lige startet i SFO 1 og 0.kl. som studerende. Mette skal være her i 

7 uger. 

I SFO 1 har vi cykelaktiviteter i uge 41, Krea aktiviteter i uge 43, og derudover står hele måneden i både i 

SFO 1 og SFO 2 i Halloweens tegn med Krea, udskæring af græskar osv. Samme tema kommer også til at 

fylde en del i efterårsferien + bålmad, biografhygge m.m. Derudover startes der i SFO-II hver mandag op på 

et nyt kreativt projekt, der kan spilles computer og X-Box , vi laver bål og vi har maddag en gang om ugen, 

hver anden uge holder vi tøsemøde. Vi glæder os til vi må bruge landsbyhuset igen.  

 

Kend dit land. 

I september var 5. klasse på lejrtur med Kend dit land. En helt fantastisk tur, der var spækket med læring og 

oplevelser fra først til sidst. Vi besøgte museet Fuglsang på Lolland, hvor vi hørte om streger i landskabet og 

selv lærte at lave skitser ude i naturen. Vi overnattede i ulvehytte i Knuthenborg Safaripark. Vi lærte om 

herremænd og fæstebønder på Lolland-Falster Frilandsmuseum og vi hørte om kæmpen Huns i Hunseby 

kirke. Vi arbejder på at udkomme med en lille fotoreportage fra vores tur, så I allesammen kan få en 

oplevelse af alt det vi har oplevede på vores lejrtur." 

Karina: Indsæt billede fra Aula tråden 
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Corona 
      Det er som bekendt stadig således, at der er Corona i Danmark, og udviklingen ser p.t. desværre ikke alt 
for positiv ud, så vi fastholder vores nuværende retningslinjer indtil videre. Vi agere med en vis 
agtpågivenhed og kunne reagere hurtigt, hvis og såfremt at vi er uheldige, at der skulle være børn eller 
voksne i vores nærhed, der får Covid-19. I det tilfælde vil vi på skolen naturligvis være i tæt dialog med 
sundhedsmyndighederne og skolecenteret i Ringsted Kommune, således at de kan rådgive os til hvilke 
forholdsregler vi kan tage i anvendelse. Hvis uheldet er ude, så kan vi på forhånd ikke udelukke, at hele eller 
dele af Kildeskolen skal lukke ned. Det håber vi naturligvis ikke, kommer til at ske. Indtil videre så opererer 
vi stadig med afstand og øget hygiejne, men i det daglige klassefællesskab er reglerne ikke længere, at der 
skal være 1 meter imellem elever. Det er naturligvis stadig vigtigt med social afstand, der hvor det er 
muligt. Husk også de råd om begrænsning af sociale arrangementer mv. i fritiden Sundhedsstyrelsen som 
blev sendt til jer i Aula, herunder anbefalingen om at benytte app’en ”smittestop” som kan downloades i 
Google Play eller App Store. De overordnede retningslinjer fra skolens side er 

 Husk at aflevering og hente stadig foregår i skolegården.  

 Eleverne må også meget gerne vaske hænderne, inden de forlader hjemme og når de kommer 
hjem igen og så spritter vi af/vasker hænder herovre på skolen. 

 Hvis et barn bliver syg med Corona-symptomer (fx feber, ondt i halsen, hoste og løbende næse med 
gult snot), så skal barnet blive hjemme, indtil 48 timer efter at det har haft de sidste symptomer. 
Hvis lægen anbefaler længere tid, så følg lægens anvisninger.  

 Hvis barnet bliver syg, mens det er i skole, skal barnet hentes af forældrene hurtigst muligt. Barnet 
vil blive placeret for sig selv væk fra andre børn, indtil det afhentes. 

 Hvis et barn bliver testet positiv for Covid-19, så skal vi på skolen informeres med det samme, 
således vi kan tage de nødvendige forholdsregler i samråd med Sundhedsmyndighederne, herunder 
information ud til andre forældre under behørig hensyntagen til GDPR.  

 Hvis et barn bliver testet positiv for Covid-19, så skal det blive hjemme i mindst 48 timer efter 
eventuelle symptomer er ophørt.  

 Transport med bus og de øvrige kollektive transportmidler. Fra og med lørdag d. 22. august 
indføres der krav om, at passagerer fra 12 år skal benytte mundbind eller visir i alle former for 
kollektiv trafik. Det er fx Flextrafik, tog og busser. Det betyder, at eleverne vil blive mødt med krav 
om mundbind/visir, hvis de bliver transporteret med bus til skole, og at de formentlig vil blive afvist 
af buschaufføren, hvis ikke de er i besiddelse af et værnemiddel. De, elever over 12 år der får 
transport af skolen, vil få udleveret mundbind af skolen. 

 
 
VIGTIGE DATOER TIL FAMILIENS KALENDER (sæt allerede et stort X nu) 
5-8. okt.: Science Fair – Skoledag kl. 08.00 – 13.00 
9. okt: Motionsdag – skoledag kl. 8.00-13.00 – Efterårsferie 
29. okt.: Halloween i SFOén – kun for børn 
27. nov: Bedsteforældredag med bl.a. Krybbespil i kirken samt juleklip  
11.dec: Stemningsfuld Lucia-optog ved 4. klasse 
18. dec: Sidste dag før jul – skoledag fra kl. 8-12 


