
Der var gang i april! 
 
April blev en meget travl og spændende måned med 
massevis af aktiviteter for både elever og lærere:   
 
Sæsonens svømmeundervisning blev afsluttet med 
uddeling af certifikater – godt svømmet, unger!  
 
Den årlige weekend for lærere og bestyrelse blev afholdt i 
Vig – det blev til to pragtfulde dage med både hygge og 
pædagogisk diskussion.   
 
Børnehaveklassen, 1. klasse og 2. klasse tog på lejrskole 
sammen og det samme gjorde 3., 4. og 5. klasse!  Da 
klasserne først kom tilbage fredag 27/4 må I vente til 
næste nummer for at ”høre nærmere”.     
 
7. klasse havde projektuge, hvor de istandsatte hele 
klasseværelset – flot arbejde! 
 
Vi havde ekstraordinær generalforsamling, hvor 
vedtægtsændringerne blev endeligt vedtaget – læs skolens 
vedtægter på hjemmesiden under Værdigrundlag. 
 
Endelig havde vi renodage i månedens sidste weekend, 
med deltagelse af både lærere, forældre og elever. Det 
blev til et par meget aktive dage, hvor mange projekter 
blev afsluttet.     
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Skolekalender Maj  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hver første fredag i måneden er der kaffe i SFO´en mellem 14 og 16!   

 
 
 

Tirsdag 1.   
Onsdag 2.    
Torsdag 3.  
Fredag 4. Store Bededag – skole og SFO er lukket 
  
Mandag 7.   
Tirsdag 8.  
Onsdag 9.   
Torsdag 10.  Skr. afgangseksamen 
Fredag 11. Klassefest i 8. klasse Skr. afgangseksamen 
  
Mandag 14.  Skr. afgangseksamen 
Tirsdag 15. Forældremøde 7. klasse Skr. afgangseksamen 
Onsdag 16. Forældremøde 5. klasse 

Forældrekonsultation 3. klasse 
Skr. afgangseksamen 
 

Torsdag 17. Kristi Himmelfartsdag – skole og SFO er lukket 
Fredag 18. Skole og SFO er lukket 
  
Mandag 21. Forberedelse af mundtlige eksamener starter for 9. og 9/10. klasse   
Tirsdag 22. Forældremøde 4. klasse 
Onsdag 23.  
Torsdag 24.  
Fredag 25.  
  
Mandag 28.  
Tirsdag 29.  
Onsdag 30.  
Torsdag 31.  
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Hej med jer! 
 
Så er vi tilbage – og klar til at trykke den af! 
 
Vi begynder med historien som startede i sidste nummer.  
 
Maja og hendes historie 

Jeg har også en bedste veninde, hun hedder Clara, og er på min alder.  
Hun har brune øjne, langt brunt krøllet hår og er lidt buttet. Altså lige modsat mig, som 
har blå øjne, kort lyst hår – og som er meget tynd.  
Vi har været bedste veninder altid. Sådan føles det! 
Og dog. Vi var bedste veninder indtil ”noget” ændrede det hele… 
(Læs med i næste nummer)   
 
Som sagt har vi vitse-tema – så her kommer de: 
 
Hvordan får man en fisk til at grine?  
Man lægger den i kilde-vand! 
 
Hvornår har æslet fødselsdag? 
I-ÅÅÅR I-ÅÅÅR 
 
Og så var der den om den blinde tosse, som troede, at man kunne få sit syn tilbage ved at 
få fjernet blindtarme! 
 
Den store skorsten til den lille:  Er du ikke for ung til at ryge? 
 
Vi når ikke mere denne gang – men læs med i næste nummer, hvor temaet er historien. 
Så den bliver der meget mere af! 
 
Har du nogen gode vittigheder eller andre gode forslag, vil vi gerne høre fra dig!!! Vi har 

en kasse på lærerværelset hvor du kan lægge forslag.                                             

Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!    



 4 

                                                                 

Svømmeundervisningen er slut for denne gang! 
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Kildeskolens støtteforening 
Af Steffen Lind, formand  

   

 
Kildeskolens støtteforening blev oprettet allerede i 1985, hvor dens eneste – og fornemme – 
opgave var at hjælpe til med at betale skolens husleje. 
 
Sådan er det heldigvis ikke i dag! 
 
I dag støtter foreningen forskellige aktiviteter eller indkøb, der direkte er til gavn og glæde 
for eleverne. 
 
Her er nogle eksempler på det, vi i de seneste år har doneret penge til: 
 
¤ et stort beløb til indkøb af legeredskaber til legepladsen  
 
¤ penge til en særlig ønsket aktivitet til forskellige klassers lejrskoler 
 
¤ fodboldstøj til ”konkurrence-holdet 
 
¤ et årskort til Zoologisk have til brug for alle klasser  
 
Pengene kommer dels fra det årlige loppemarked og overskud fra fester og 
dels fra medlemskontingenter (Det ser ærlig talt lidt sort ud med 
medlemstallet trods flere opfordringer!)  
 
Vores store ønske er, at alle forældre, bedsteforældre, gamle elever, lærere 
og andre gavmilde sjæle betaler det årlige bidrag på 150,- kr. Større beløb 
er velkomne!  
 
Vi vil gerne kunne give skolens elever endnu mere! 
 
Derfor vil vi slå et slag - igen – igen - for at alle bliver medlemmer i 2007 
og i årene frem. Pengene går til et godt formål – nemlig jeres børn. 
 
I kan betale kontant til skolens sekretær eller endnu nemmere -I kan 
overføre beløbet på netbank til følgende numre: +01   +8416079   
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Renodag 
 
Dette må vist siges at være et rent Kildeskole-ord – renodag! 
 
På en sådan mødes lærere, forældre og elever på skolen for at istandsætte, ordne eller rengøre 
vores fysiske rammer. 
 
Og det blev der så hele weekenden 28/4 og 29/4! 
 
Da vejret var med os i år, rykkede vi straks udendørs, for at 
højtryksspule bygningens vægge, hive søm og skruer ud af 
samme, grave rødder og af jorden, male legespil på asfalten, male 
gelænder – og så endelig mastodonten: male stakittet!  
 
Denne billedserie stammer fra søndagens renodag. 

 
                                                                                                        
Vi takker Støtteforeningen for 
den fantastiske opbakning, og vi 
takker de mange forældre, elever 
og lærere der deltog!  
 
Det blev til et par både hyggelige 
og produktive dage.    


