
Så skal vi snart i gang!  
 

Med alle de ting der skete i slutningen af maj og i juni, er 

vi nødt til at sende dette ekstra nummer af  Kildeskolenyt! 
 

Der var overlevelsesturen Eaglewatch Force, lejrskoler for 

0., 1., 2. og 5. klasse, der var Sommerfest, Afgangsprøver, 

sidste skoledag for afgangseleverne, Dimissionsfest, 

Sommerfest, sommerskole og sommer-SFO. 

 

Hen over ferien har lærerne arbejdet med at ajourføre 

undervisningsplaner og -materialer, og de har sat 

klasselokaler og faglokaler i stand. Med en 

hovedrengøring af huset er snart parate til at åbne dørene 

for et nyt skoleår!  

 

Som noget nyt indretter vi hvert klasselokale med en 

computerstand, så eleverne får let adgang til digitale 

ordbøger, film og billeder. It-lokalet bliver desuden 

udstyret med nye og bedre computere. Når projektet er 

afsluttet, opretter vi wi-fi på hele skolen, og dermed kan 

eleverne fra 0. til 10. frit bruge deres smartphones, tablets 

og computere i undervisningen. Som et forsøg indretter vi 

nogle af klasserne med projektorer, og hvis det viser sig 

gavnligt, bliver de opstillet i de andre klasser. 

 

Og så glæder os bare til at komme i gang!      

 

Vi ses den onsdag den 10/8 kl. 9:00 
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Skolekalender                                                                             

August     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag 1.  

Tirsdag 2. SFO og Klub er på Sommerkoloni i denne uge 

Onsdag 3. Hele skolen er lukket 

Torsdag 4.  

Fredag 5.  

  

Mandag 8. SFO og Klub er åbne mellem 7:00 og 17:00 

Tirsdag 9. SFO og Klub er åbne mellem 7:00 og 17:00 

Onsdag 10. Skoleåret 2016-2017 starter - vi mødes klokken 9:00!!! 

Torsdag 11.  

Fredag 12.  

  

Mandag 15.   Forældremøde 9. og 10. klasse - 19:00   

Tirsdag 16.  

Onsdag 17.  

Torsdag 18.  

Fredag 19.  

  

Mandag 22.  

Tirsdag 23.  

Onsdag 24.  

Torsdag 25.  

Fredag 26.  

  

Mandag 29.  

Tirsdag 30.  

Onsdag 31.  

 

 

Husk at der er kaffe i SFO’en den sidste 

fredag i måneden! 
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På lejrskole med 5. 

klasse  
Af Lisbeth Dubiel og Anna Lawaetz 

 

Den 30. maj drog 5. kl., Lisbeth og 

Anna til det nordjyske. Vi skulle 

tilbringe en uge på Mors, bo i 

Jesperhus Feriepark og lære nye 

ting. 

 

Efter togturen derop blev vi 

indkvarteret i 5 hytter. Hver hytte 

skulle selv klare alle måltider: 

Madlavning og opvask. Det gik forbløffende godt! Der blev uddelt opskrifter og 

købmandsvarer – så var det bare om at gå i gang!  

 

Vejret var fantastisk, så vi skulle absolut i Vandland 

samme dag, og vi nåede også en lille tur i områdets 

lille tog. Tirsdag tog vi med bus til Dueholm 

Kloster (lokalhistorisk museum), hvor vi havde 

booket en rundvisning om ”Udvandring til 

Amerika”. Klosteret ligger i Nykøbing Mors, så vi 

benyttede selvfølgelig lejligheden til at se byen. 

 

Vi måtte op til den nordlige del af Mors! Her ligger 

Hanklit, som er den ene af de to mest spektakulære 

molerklinter i Danmark. Så onsdag kørte vi i bus til 

”Fossil- og Molermuseet”, hvor eleverne så rigtig 

mange spændende fossiler. Her efter kunne vi selv 

gå hen til klitten: Kigge, klatre, skrabe og banke for selv at finde fossiler. Nu havde vi rigtig 

meget ler på os, men det hjalp efter gåturen til ”Skarregaard”, 

som er stor gård, der står som var det i 1958. 

 

Torsdag havde vi planlagt tur til Jesperhus Blomster – og 

dyrepark. Figurerne fra H. C. Andersens eventyr var vist i 

blomsterskulpturer, og det var imponerende. I parken var der 

aktiviteter til det meste af en dag, og vi sluttede af med en 

ordentlig tur i vandland. Dernæst: Pizza til aftensmad og laser-

game, som klassekassen betalte. Alle kunne lide laser-game og 

vi var røde i hovederne efter kampen! 

 

Vi havde en skøn tur og skønt sommervejr hele ugen.   
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Sommerfesten! 
 

Lørdag den 11. juni afholdt 

Støtteforeningen atter årets 

hyggelige Sommerfest.  

 

Eleverne optrådte med skøn sang 

og flot dans.  

 

0. og 10. klasse overraskede med 

fællessang. 

 

Bagefter var der en fantastisk 

gymnastikopvisning med 1. klasse 

i skolegården.  

 

Mens alt dette stod på, var der 

frivillige elever og lærere, som 

sørgede for salg og servering af 

kaffe, sodavand, kage og 

sandwiches fra køkkenet.  

 

En stor tak til alle de, der gjorde 

det til en pragtfuld og hyggelig 

dag! 
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Med 0. klasse på lejrskole 
Af Helle Märcher 

 

Femten dejlige og morgenfriske børn tog toget mod 

Holbæk en tidlig mandag morgen.  

 

Lærerne Mikkel og Helle var også morgenfriske! 

 

Vi havde bestilt tre daglige undervisningsforløb. Resten af 

tiden stod oplevelserne i kø, så vi kunne kaste os over en 

hel masse dejlige oplevelser.  

 

Første dag: Storvask på 

gammeldags facon og 

bage pandekager på 

brændekomfuret. 

Anden dag: Bagedag 

og fremstilling af 

smøreknive af træ.  

Tredje dag: Besøg på 

Husmandsstedet og 

rundt på egen hånd i 

Andelsbyen. 

 

Alt i alt en super, 

fantastisk, hyggelig og 

ikke mindst lærerig 

lejrskole. 

 

Og det er jo præcis det, vi skal, på lejrskoler!  
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I juni kunne 20 elever fra 9. og 

10. klasse sætte punktum for to 

måneders intensivt arbejde med 

årets afgangsprøver.  

 

Og så skulle der festes! 

 

Tirsdag den 21. mødtes de til 

sidste skoledag, klædte sig ud og 

kastede med karameller i alle 

klasserne.  

 

Herefter gik de muntre elever til 

fodboldbanerne ved  

Damhussøen, hvor der var 

vandkamp og sprøjt med 

barberskum.  

 

Bagefter tog vi den traditionelle  

rundboldkamp, hvor lærerne 

måtte hente støtte af stærke 

spillere fra andre klasser.  

 

Kampen endte selvfølgelig med 

sejr til lærerne - næsten uden 

snyd! 

 

Efter en tur hjemme med grundig 

vask mødtes elever, forældre og 

lærere om aftenen til den 

egentlige dimissionsfest. Den 

dejlige middag var sat i stand med 

fantastisk hjælp af elever, som 

fortsætter i 10. klasse.  

 

Senere på aftenen fik alle 20 deres 

afgangsbeviser i blitzernes heftige 

blinken, som fortsatte i 

skolegården.   

Afgangselevernes sidste skoledage 
Af Niels Bergstedt  
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Det her var en stor fest, for 10 

eller 11 års skolegang skulle jo 

afsluttes med manér.  

 

Da forældrene efterhånden trak 

sig, var det tid til snak og dans - 

vi fik professionel opvisning af 

drengene fra 9., og så var der 

fælles dans i disko-lysets 

farverige og blinkende strålehav.   

 

Onsdag morgen blev hele 

arrangementet afsluttet med 

morgenmad hos Anne-Mette for 

9. klasse og hos Niels for 10. 

klasse. 

 

Tak til alle lærere og elever, der 

var med til at skabe en god 

afslutning! Og "tak for lån" til alle 

forældre!  

 

Nu er sommerferien ved at gå på 

hæld, og de unge mennesker skal 

videre i livet med deres 

uddannelser på tekniske skoler, 

gymnasier eller et år ekstra i 10. 

klasse. Held og lykke!   



 8 

Prøvekarakterer 2016 
 

Hvordan gik det så? 

  

Gennemsnittet af prøvekarakterer i de 

bundne fag for danske grundskolers 9. 

klasser er endnu ikke beregnet for 2016.  

 

I stedet kan vi sammenligne vores 2016-

resultateter med grundskolernes 2015-

resultater.  

 

    

 

 

 (Kilde: UNIC Statistik og Analyse, Grundskolekarakterer 9. klasse, Prøvetermin maj/juni 2015)  

 

Fag  

 

Inddeling af fag 

 

Danske grundskoler 

gennemsnit 2015 

Kildeskolen 

2016 

Dansk 

 

 

 

Læsning 6,4 7,9 

Retskrivning 7,2 9,3 

Skriftlig fremstilling 6,6 8,1 

Mundtlig 7,9 8,1 

Matematik 
Færdighedsregning 7,3 8,3 

Problemregning 7,0 6,4 

Engelsk Mundtlig 7,8 8,3 

Fysik Mundtlig 6,8 5,9 

 

Samlet gennemsnit i de bundne prøvefag 

 

7,1 7,8 
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På lejrskole med     

1. og 2. klasse 

Af Emily, Rikke og Karen Marie 

Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk 

er stedet, hvor man kan få lov til at 

være en del af historien. 

Hverdagen på landet i 30'erne og 

40'erne var temaet for en 

forventningsfuld 1. og 2. klasse, da vi 

i juni holdt lejrskole på stedet.  

Drengene fik kasketter og skjorter på, pigerne forklæder 

og tørklæder og meget hurtigt, følte de sig hjemme i tiden. 

Der var praktiske opgaver til alle. Ja, der skulle endda 

bæres brænde ind, så eleverne kunne bage pandekager, 

bage brød og koge suppe. 

Hver dag stod Åse for den praktiske undervisning. Der 

blev vasket tøj og savet brænde. I klassen har vi nu reb, 

som eleverne selv lavede på turen.  

På det store lukkede område, som landsbyen består af, 

kunne eleverne selv gå på opdagelse. Kun landbetjenten 

tøffede rundt i sin gamle bil og advarede de gående i god 

tid. 

Sammen besøgte vi Brugsen, bondegården, 

smeden , politistationen, kirken og skolen. 

Ups! I skolen skulle man rejse sig op, hvis 

man ville sige noget!  

En meget lærerig og aktiv uge. Humøret var 

højt, og det bedst tænkelige sommervejr var 

med os. 

Ugen sluttede med en hyggelig havefest, 

som eleverne selv arrangerede. 
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Overlevelsestur EAGLEWATCH FORCE 2016  
Af Dennis Greve Christensen 

”Situationen er den, at fjenden 

har patruljer i området. Jeres 

opgave bliver at trænge dybt 

ind bag fjendens linjer samt 

indtage og bevogte 

Kalbyrisanlægget i Næstved 

Syd!” 

 

Det var den besked, deltagerne 

i årets overlevelsestur modtog, 

da de ankom til 

parkeringspladsen ved Bonbon 

Land, en lun forårsaften, 

fredag den 27/5.  

 

7. klassens 2. gruppe blev 

sendt ud som første hold på en særlig mission, kodenavn Lynkineser. De måtte skynde sig at gøre klar og 

bevæge sig mod stationen i Holme-Olstrup for at hente en hemmelig agent ud, der var blevet afsløret, og 

skulle beskyttes på turen videre mod Næstved Syd. Da gruppen ankom til stationen, fandt de Ida fra 7. 

klasse, som var vores hemmelige deltager på turen. 

  

Resten af fredag aften og nat, bevægede grupperne sig gennem fjendeland med vores ungehold 16+, der bar 

kælenavnet Pølsehornsbrigaden, lige i hælene. Grupperne kunne nærmest mærke deres ånde i nakken. Da 

Pølsehornene så måtte tage den vilde flugt over mark og vej, for hjemmeværnets soldater kom for tæt på, 

blev der lidt ro igen.  

 

I kommandovognen sad 

kursusleder Dennis og ledte 

slagets gang. Han havde det 

store overblik som en anden 

General Napoleon. Ved hans 

side havde han sin trofaste 

væbner, Hannah fra 7., som 

styrede ruterne på kortet, 

telefonbeskeder fra deltagerne 

samt opkald fra Hjemmeværnet 

på radio. Kl. 03.00 besluttede 

de sig for at dele en 

Citronmåne. 

   

Omsider nåede grupperne  

 

Kalbyrisanlægget. Fra ansigterne at dømme troede og glædede deltagerne sig til at komme i soveposerne - 

men den gik ikke! Holdene blev udstyret med legetøjsgeværer og sendt ind for at afsøge hvert sit område for 

skjulte fjender. Da Solen stod op over anlægget i den store skov kl. 05.30, stod ledelsen stadig ved porten og 

ventede på de to sidste hold fra 8. klasse. Deltagerne kom endelig i soveposerne med tunge øjenlåg - nu 

kunne de putte sig og glide ind i drømmeland. 
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Kl. 8.00 stormede hjemmeværnet bygningen og 

deltagerne måtte ræse ud af soveposerne. Da 

søvnen var blæst ud af øjnene, stillede de til 

morgenappel. Efter dagens briefing blev 

deltagerne kørt ud til en nedlagt jernbanebro i 

Herlufsholmskoven, hvor en instruktør modtog 

dem med årets udfordring: Deltagerne skulle 

rappelle fra 10 meters højde!  

 

De roterende værksteder bød på: Førstehjælp, 

båretransport, bygning af bivuak, bevægemåder 

i terræn, cirkeltræning og selvforsvar.  

 

En anden instruktør havde lavet en fed bane gennem kælderen, en kombination af spøgelseshuset i Tivoli og 

jagt på fjender. Deltagerne havde legetøjsgeværerne med, så de fik den rigtige fornemmelse, når de rykkede 

ind. 

 

Kl. 18 stod messen klar med grillstegt okseinderlår og kartoffelsalat. 

Enten smagte maden godt, eller også var alle bare megasultne, måske 

begge dele, for  der blev gået til den i spisesalen: 15 kg. kartoffelsalat 

forsvandt som dug for Solen!  

 

Deltagerne skulle lige til at slå mave, da operation Mor, jeg ser små 

grønne mænd med røde lygter! gik i gang. Uden for vinduet gik et 

kraftigt kanonslag af og al lyset i salen gik ud. En rød pandelampe blev 

tændt, og gruppeføreren fra Flyverhjemmeværnet præsenterede sig selv, 

Flyverhjemmeværnet og sine folk.  

 

Da lyset blev tændt igen, stod soldaterne fra Flyverhjemmeværnet klar 

rundt om i salen. Gruppeføreren kaldte til undervisning i postinstruks og 

befaling, patruljeinstruktøren kaldte spejderne til sig, gruppens 

radiomand blev kaldt til signalbefalingsmanden for at undervise om 

radiokommunikation mens resten tog med Dennis til undervisning i 

våbenbetjening og skydestillinger.  

 

Da undervisningen var slut, samlede grupperne sig og fortalte hinanden, 

hvad de havde lært. Derpå stod de for bevogtning af et tildelt sted: 

Vagtposterne dirrede af spænding, for de vidste, at fjenden ville rykke 

frem men ikke hvornår. Omkring midnat blev adgangskontrollen stormet 

og Pølsehornsbrigaden blev besejret.  

 

Denne aften tog "putningen" blot 5 sekunder – altså den tid, det tager 

hovedet at ramme puden. Og så var det godnat! 

 

Efter morgenappellen, hvor Dennis igen underholdte med sine ligegyldigheder omkring datoen og vejret, 

blev kurset afsluttet med uddeling af diplomer. Det var en flok hamrende trætte deltagere, der stillede sig 

klar på parkeringspladsen for at blive afhentet af forældrene – flere næppe genkendelige.  

 

Deltagerne fik trænet kompetencer og flyttet personlige grænser - og så havde de en tiltrængt friweekend fra 

mobiltelefon, computer og sociale medier. Det blev atter en fantastisk tur – den skal vi have igen i det 

kommende skoleår. 
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Ferie- og mødeplan for skoleåret 2016-2017 
 Af Anna Buch Lawaetz 
                                                                                                                                                                     

 

Kære forældre 

 

For en sikkerheds skyld får I også Ferie- og mødeplan for det kommende skoleår her i 

Kildeskolenyt.   

 

Læg mærke til at vi starter skoleåret onsdag den 10. august, og at vi afholder vinterferie i 

februar måned.  

  

 

2016 
 

Koloni for SFO og klub uge 31 – skolen lukket 

SFO og klub åben (hele dagen) mandag d. 8. og tirsdag d. 9. august  

Skolestart onsdag d. 10. august kl. 9 

Fælles efterårsrenovering, weekenden d. 8. og 9. oktober 

Efterårsferie d. 17.- 21. oktober (SFO og klub er også lukket) 

Julefest lørdag d. 10. december 

Juleferie d. 22. december - d. 2. januar 2017 (SFO og klub er lukket) 

 

 

2017 
 

Første skoledag i det nye år, d. 3. januar 

Vinterferie uge 7, den 13. februar-17. februar (SFO og klub er åben) 

Påskeferie d.10.april – 17.april (SFO og klub åben d.10. til d. 12. april) 

Fælles forårsrenovering, weekenden d. 22. og 23. april 

Store Bededag d. 12. maj 

Kristi Himmelfartsferie d. 25. og 26. maj 

Pinseferie mandag d. 5. juni  

Sommerfest lørdag d. 10. juni 

Sidste skoledag fredag d. 23. juni 

 

Hvor der ikke er anført andet, er både SFO, klub og skole lukket. Alle dage er inklusive. Vær 

opmærksom på, at vi i kommende skoleår indfører vinterferie. 

 

Der forbeholdes ret til ændringer angående fester.  


