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Kære forældre.      25. juni 2020 
 
Grundet afstandskrav og forsamlingsforbuddet på 50 personer, er det i år kun 6. klasses forældre, 
som inviteres til at deltage i fællessamlingen på sidste skoledag. Programmet for dagen ser I her. 
Fredag den 26. juni – sidste skoledag 8-12.00 
Kl. 8.00-10.00 I egen klasse fælles morgenmad og hygge 
Kl. 10.00-10.30 Pause, hvorefter vi mødes på sportspladsen (i afmærkede områder) 
Kl. 10.30-11.00 Rundboldkamp med afstandsregler (6. kl. mod de voksne) 
Kl. 11.00-11.30  Gør sommerferieklar i egen klasse og vi går til fællessamling i gården 
Kl. 11.30-12.00  Fællessamling i skolegården med 2 meters afstandskrav herefter fri/SFO 
Program:   
6. klasse spiller et nummer  
Nomineringer 
6. klasse spiller instrumentalt nummer  
Vi ønsker 6. klasse ”god vind” med roser og et par ord 
6. klasse spiller et nummer  
Vi siger farvel til Louise A, Louise K., Laura og Dorte  
Feriesangen (afslutter fællessamlingen) GOD SOMMER! 
 

Sig farvel til Dorte ved et lille afskedsarrangement  
fredag den 26.6. kl. 12.30-13.30.  
Ringsted kommune giver mulighed for at der holdes en afskedsreception 
ved pensionering. Skolebestyrelse, lokale samarbejdspartnere, 
forældre/børn og personale inviteres til at sige farvel til Dorte, som takker 
af som skoleleder på Kildeskolen med udgangen af skoleåret. 
Vi mødes i skolegården og max 50 personer samtidig. 
 

Musikskolen på Kildeskolen igen næste år – frivillig undervisning. 
Hvis I ønsker at jeres barn skal gå til frivillig sang eller lære at spille et instrument, kan det foregå i 
Ringsted Musik- og Kulturskole, som gerne underviser på Kildeskolen. Tilmelding sker på 

musikskolens hjemmeside, og når I skriver at jeres barn 
går på Kildeskolen, ved Musikskolen, at det er her 
undervisningen skal foregå. Der kan vælges mellem Sang, 
samspil, Klaver, Guitar, Trommer eller Bas. 
Tilmelding foregår på Ringsted Musik- og Kulturskoles 

hjemmeside: www.musikogkulturskolen.dk 
Ringsted Kultur og Musikskole tilbyder igen i kommende skoleår 4. klasse et forløb i uge 8-12, hvor 3-4 
musiklærere kommer i klassen og underviser i instrumenter og samspil. 
Det har været en stor succes med Kildeskolens eget skoleband. Bandet består prim ært af elever fra 6. klasse, 
som vi kommer til at opleve på sidste skoledag. 
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Til næste år kan børnene fra 4.-6. klasse vælge skoleband i alle fire kvartaler i valgfag. Vi 
håbe at nye bandmedlemmer vil søge dette valgfag, da man kan se og høre, hvor dygtige 
børnene bliver, når de vælger valgfaget flere gange.  
2. og 3. klasse har lært at spille på hjemmelavede instrumenter.  
                                                                                                                
Valghold 1. halvår. 
I år har eleverne selv valgt hvilke valghold de kunne tænke sig kom på programmet. 
Elevrådet har samlet alle deres kammeraters forslag og ved en stor afstemning er nedenstående blevet valg. 

 
Møde og sluttider i ugeplanen 
Skolebestyrelsen har besluttet, at vi også i 2020-21 giver børnene en kortere skoleuge. Timerne 
konverteres i stedet til to voksne i klassen i min. samme antal timer, som ugen er forkortet.  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
0. klasse  8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-13.15 8.00-13.15 8.00-13.15 
1. klasse  8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-13.15 8.00-13.15 8.00-13.15 
2. klasse 8.00-14.00 8.00-13.15 8.00-14.00 8.00-13.15 8.00-13.15 
3. klasse 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-13.15 8.00-13.15 8.00-13.15 
4. klasse 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 
5. klasse 8.00-14.00 8.00-15.00  8.00-14.00 8.00-14.00  8.00-14.00 
6. klasse 8.00-14.00 8.00-14.00  8.00-15.00 8.00-14.00  8.00-14.00 

VALGHOLD 2020-21 Første halvår 
 0.-3 klasse 59 elever  4.-6. klasse 42 elever 
1.  
Kvartal 
Mandag 
10.15-
12.00 
  

Udeskole 
v/ RoseMarie, Jacob 
Max 12 elever 

1. 
kvartal 
Tirsda
g 
10.15-
12.00   

Konditorbag 
Louise K 
Max 12 elever  

Vi bygger med Lego og 
programmerer 
v/ Martin 
Max 12. elever  

Skoleband og samspil 
v/ Paulo 
Max 8 elever 

Læren om livet 
v/ Lene 
MAX 15 elever  

Rollespil  
v/ Fenge 
Max 12 elever  

 
Vi laver historier 
v/ xx for (RK) 
Max 12. elever 

    

 Svømning 
v/ Martin og Lene 
Max 20 elever 

2.  
kvartal 
Mandag 
10.15-
12.00 
  

Vi bygger med Lego og 
programmerer 
v/ Martin 
Max 12. elever 

 

2.  
Kvartal 
Tirsda
g 
10.15-
12.00   

Yoga  
v/ Tina 
Max 14 elever  

Konditorbag 
v/ Louise K  
Max 12 elever  

Skoleband til julerevy 
v/ Paulo 
Max 8 elever 

Dramatik til Julerevy 
v/ Maria, xx for (RK), Jacob 
Max 12 elever 

 

 

Badminton 
v/ Martin 
Max 12 elever  

Ballet 
v/ Tina, Lene 
Max 15 elever   

Dramatik til julerevy 
v/ Tove, xx 
Max 12 elever 
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Vedr. udenlandsrejser, COVID19 og karantæneforhold ved udenlandsrejser. 
Regeringen indfører fra den 27. juni nye retningslinjer for åbning af grænserne til lande i EU- og 
Schengenområdet samt UK. Der indføres også nye retningslinjer for rejser i Norden, hvor der åbnes 
op for rejser til regioner, såfremt de opfylder kriterier om bl.a. et lavt antal smittede.  
Opfordringen til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst ophæves efter rejser i ”åbne” lande og 
nordiske åbne regioner. Man kan gå på arbejde og børnene komme i skole umiddelbart efter 
hjemkomst. 
Rejsevejledningen vil efter den 27. juni ikke længere fraråde ophold på 
egen ødegård el.lign., selvom øvrige ikke-nødvendige rejser fortsat 
måtte frarådes til den pågældende region i Norden. Man bør løbende 
orientere sig om Udenrigsministeriets rejsevejledninger, da disse kan 
ændre sig over de kommende uger/måneder. Følg med ved at læse  her. 
 
På Kildeskolen vil vi i sommerferien rykke garderoberne tilbage fra faglokalerne. Vi vil fortsat 
bede om at børnene tager deres ting med hjem om fredagen, så garderoberne kan gøres rene. 
Vi vil ligeledes fortsætte med den gode hygiejne med håndvask og afspritning af falder m.v. 
Ligeledes vil børnene fortsat skulle sige farvel til mor og far i skolegården. 
 
Vi bytter lokaler i ferien. Klassetrin er kommende skoleår. 
0. klasse skal have klasselokale ved siden af SFO1 
1. klasse bliver hvor de har ”boet” i 0. klasse 
2. klasse flytter ind i nuværende 3. klasses lokale 
3. klasse bliver hvor de ”bor i dag” 
4. klasse flytter til barakken ved P.-pladsen 
5.-6. kl.   bliver hvor de ”bor” i dag (Får malet deres lokaler i sommerferien) 
 
Rigtig god sommerferie og på gensyn! 
Mandag den 10. august - første skoledag kl.8.00-13.00 (Spirer 9.00 – 12.00) 
Kl. 8.00-900  1.-6. klasse er i egen klasse med klasselærer  
Kl.9.00  0. klasse møder i skole og mødes med Lene Wille ved flagstangen 
Kl.9.00-9.30   Fællessamling i skolegården og 0. klasse går igennem flagallé  
Kl. 9.30-12.00  Skoledag for 0. klasse. Børnene kan tage med mor og far hjem eller 
  blive i skole/SFO resten af dagen. 
Kl. 9.30-13.00     Skoledag 1.-6. klasse. Normalt skema til kl. 13.00. herefter fri/SFO. 
  Forældre i 1. klasse er velkomne til at være med i skole til kl. 9.30. 
Efter ferien siger vi god dag og velkommen til: 
Børnehaven  Constanstin, Vincent, Simon, Dagmar 
0. klasse  Nirja, Leonora, Mathilde, Niclas, Aida, Emma, Alia,  
  Marie, Emma, Nor, Malthe, Elina, Chloé, Liva, Karla, 
  Eline, Milas  
1. klasse  Kalzifer  
Lærer  Maria Julegaard, lærer i 3. og 4. klasse  
Medhjælper i SFO Anine Mikkelsen 
Vikar  XX  
 
Med ønsket om en dejlig ferie sender jeg alle en stor tak for samarbejdet i de år jeg har været på 
Kildeskolen.      De bedste hilsener fra Dorte 
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VIGTIGE DATOER TIL FAMILIENS KALENDER (sæt allerede et stort X nu) 
 
10. august  1. skoledag efter sommerferien Forældre i 1.-6. klasse velkomne fra kl. 8-ca.9.30 
10. august Spirerne møder kl. 9.00. Forældre er velkomne til at blive til kl. 12.00.  
18. august Forældremøde 5. klasse kl. 17.00-19.00 
19. august Forældremøde 2. klasse kl. 17.00-19.00 
20. august  Høstfest kl. 15.30-17.30  
26. august Forældremøde 6. klasse 
2. sept. Forældremøde i 0. klasse kl. 17.00-19.00 
4. sept  Fest i børnehaven med høsttema  
16.-17. sept 4. klasse på skoletur, hvor de bor i Knuthenborg dyrepark 
8. oktober Afslutning på Science-temadage – forældre inviteres til at se resultater kl. 15-16.30 
9. oktober Motionsdag – skoledag kl. 10.00-13.00 – Efterårsferie 
21. oktober Monsterfest i børnehaven 
29. oktober Halloween fest i SFOén. Hyggelig uhygge kl.  
27. nov Bedsteforældredag med bl.a. Krybbespil i kirken ved 3. klasse samt juleklip  
11.dec Stemningsfuld Lucia-optog ved 4. klasse 
14. dec Juleforældrekaffe i børnehaven 15.30 
18. dec Sidste dag før jul – skoledag fra kl. 8-12 
12. februar Vi slår katten af tønden 
25. marts Børnene har længere skoledag. Forårsmusical og fælles spisning kl.17 - ca.19.30 
17. juni Børnene har længere skoledag og I indbydes til Markedsdag kl. 16 – ca. 19.00 
25. juni Sidste skoledag kl. 8-12 
9. august Første skoledag efter sommerferien 
 
 

De bedste sommerhilsener fra os alle på Kildeskolen. 
 

                                      
                                          Høstfest den 20. august på Kildeskolen (hvis retningslinjerne tillader) 


