
Hov - et ekstranummer? 
 

Redaktionen havde egentlig slukket for computeren og 

pakket til ferie - men så skete der så meget i juni, vi gerne 

ville fortælle om med det samme.  

 

Derfor et ekstra nummer af Kildeskolenyt!  
 

Ja - for i juni afholdt Støtteforeningen Sommerfest, der var 

afgangseksamen, Sidste Skoledag med fest og sjov, 

børnehaveklassen var på en meget spændende lejrskole, 

der var teaterforestilling, museumsbesøg, besøg på skolen 

af repræsentanter fra de tre verdensreligioner,  

underholdning i topklasse - og så måtte vi tage afsked med 

Hanne, Emily og de 32 afgangselever. Så det var en 

måned med både spænding, sjov og tårer!        

 

Mens vi afholder Sommer-SFO og Sommerskole, har vi 

dog et andet projekt, hvor der er brug for forældrenes 

hjælp og opbakning: Kælderetagen skal renoveres!  

 

Lige nu er kælderen tømt, lørdag den 1/7 fjerner 

håndværkere trægulvet og i første uge af juli skal den 

underliggende beton rettes op og behandles.          

  

Ring til skolen - der er brug for jeres hjælp! 

 

Og ellers: Fortsat god sommerferie!   
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Skolekalender                                                                             

Juli og august                                                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mandag 3.   

Tirsdag 4. Sommerskole 10-14 SFO og Klub er åbne  

Onsdag 5. Sommerskole 10-14 hele ugen 7-17 

Torsdag 6.  Sommerskole 10-14  

Fredag 7.   

  

Mandag 10.   

Tirsdag 11. Sommerskole 10-14 SFO og Klub er åbne  

Onsdag 12. Sommerskole 10-14 hele ugen 7-17 

Torsdag 13. Sommerskole 10-14  

Fredag 14.   

  

Mandag 17.  

Tirsdag 18.  

Onsdag 19. Skole, SFO og Klub er lukket hele ugen 

Torsdag 20.  

Fredag 21.  

  

Mandag 24.  

Tirsdag 25.  

Onsdag 26. Skole, SFO og Klub er lukket hele ugen 

Torsdag 27.  

Fredag 28.  

  

Mandag 31.   

 

     

Tirsdag 1.  

Onsdag 2. Skole, SFO og Klub er lukket hele ugen 

Torsdag 3.   

Fredag 4.  

  

Mandag 7. SFO og Klub åbne 7-17    

Tirsdag 8. SFO og Klub åbne 7-17 

Onsdag 9. SKOLESTART! 

Torsdag 10.  

Fredag 11.  

  

Mandag 14. FORÆLDREMØDE 9. - 10. KLASSE 19:00 

Onsdag 16. FORÆLDREMØDE 5.- 8. KLASSE 19:00 

Mandag 21. FORÆLDREMØDE 0.- 4. KLASSE 19:00 
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Sommerfest 
 

Lørdag den 10/6 afholdt Støtteforeningen Sommerfest med en masse hygge og 

underholdning.  

 

Stor tak til alle der hjalp til - lærere, elever og forældre! Vi lader billederne fortælle...   
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Sidste skoledag 
 

Når eleverne har gået i skole 10 til 11 år, går de til afgangseksamen, og når den er afsluttet, 

skal der festes! På Kildeskolen afholdes dagen efter sidste eksamensdag. Den starter med 

udklædning, karamelkast og 5-kamp mellem eleverne i 9., 10. og lærerne, og den slutter med 

en god middag, uddeling af afgangsbeviser og fotografering. Her lidt fra dagen: 
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Sommerferiens aktiviteter 

  Når sidste elev forlader skolen, 

går vi straks i gang med at 

planlægge det nye skoleår.  

 

Lærerne får nye skemaer, der 

fordeles ansvarsområder, 

faggrupper mødes for at ajourføre 

undervisningsplaner, 

klasseværelser istandsættes og 

fællesområderne rengøres. Nej, 

skolen lukker slet ikke! 

 

Vi afholder også sommerskole for 

en masse elever, SFO- aktiviteter 

for 34 børn - og så er vi i gang 

med at renovere hele 

underetagen! Trægulvet skal 

fjernes, betonen udjævnes og 

væggene fugtsikres.  

 

Ring endelig - der er brug for 

flere hænder! 

 

     



 6 

På koloni med 0. klasse - tilbage til fortiden 

 

 

Det var nærmest midt om natten, da 0. klasse drog af sted 

på lejrskole.  

 

Målet var Andelslandsbyen Nyvang i Holbæk. Det var 

fantastisk vejr, og solen skinnede fra en skyfri himmel. 

 

16 små og forventningsfulde elever trådte ud af bussen ved 

vejkanten, den friske luft kom dem i møde, og der var 

allerede reaktioner på myrerne ved græsset! 

 

Og blev 

forventningerne så 

indfriet? Ja - det må 

man sige. 

 

Vi startede med at blive sendt 100 år tilbage. Talte lidt 

om konger og dronninger, og hvordan det var at leve 

dengang. Vi blev alle klædt i tidstypisk tøj, drengene i 

skjorte og kasket, pigerne i kjoler/forklæder og med 

tørklæde om hovedet! Eleverne fik lov til at tænde op i 

et rigtigt brændekomfur! Der blev bagt pandekager og 

boller/brød, som eleverne spiste med iver. Åse, som 

var vores vejleder, viste hvordan "intet går til spilde". 

Den kost, hun brugte på sit brændekomfur, var 

julegåsens vinge!! Der fik de fleste store øjne! En ægte 

gåsevinge... 

 

Den anden dag fik de lov til at vaske en masse viskestykker på gammeldags vis, de deltog i 

storvask, og syntes det var helt fantastisk - at vaske tøj ;-) 
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Derefter fik de lavet deres egne smørknive og slebet 

dem, indtil de var fine, runde og bløde. 

Om eftermiddagen gik vi tur på området, ned til 

slagteren, bageren, legetøjsbutikken og så var vi i skole! 

De fik lov til at sidde ved skolepultene, se udstoppede 

dyr og få lært, hvordan det var at gå i skole dengang. 

Ikke noget, de syntes lød særligt tillokkede... 

 

Den tredje og 

sidste dag 

pakkede vi lige 

efter 

morgenmaden og 

så gik turen til 

husmandsstedet 

hos Fru Hansen. 

Der var kaniner, 

høns, gæs, grise, får, køer og geder. Hestene var ude 

for at arbejde.  

 

Eleverne slog græs og stod sågar i kø for at få lov til 

at skubbe den gammeldags græsslåmaskine. Der var 

griseunger og en stor so!   

 

Det blev en meget skøn tur, en stor fornøjelse at se 

både drenge og piger spæne rundt på det store område, legende og undersøgende. Nogle af 

drengene lignede en tro kopi af "Emil fra Lønneberg".  

 

De fik her mulighed for at få luft under vingerne - og de 

elskede det!!  
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Med 6. på Storm P. 

Museet 
 
I 6. klasse stødte vi på Storm P. i vores 

litteraturarbejde. Vi tog derfor på Storm P. 

museet på Frederiksberg. Her hørte vi så om 

Storm P. og hans tegneserier. Eleverne var 

meget optaget af de gamle tegneserier, hvor 

der er sjove overraskelsesmomenter. Til slut 

i forløbet skulle eleverne selv lave en lille 

tegneserie. Et hyggeligt lille museum!  

 

 

Teaterforestilling  
 

Gennem mange måneder har 6. 

klasse øvet sig på et teaterstykke. 

Christine og eleverne har knoklet 

med manuskriptet til ”Lejrskole 

fra Helvede”, for til sidst at kunne 

opføre det 3 dage i træk. Først for 

de mindre klasser på skolen, og 

fredag d. 16.6. for klassens 

forældre, bedsteforældre og 

søskende. Der var både gys og 

masser af grin fra publikum 

undervejs i stykket. Rigtig flot 

arbejde Christine og 6. klasse! 

 
 

6. klasse og religion 
 

Som afslutning på et forløb i 

religionstimerne, havde Anne Marie 

inviteret en jøde, en muslim og en kristen 

ind i 6. klasse. De fortalte hver især om 

deres religions ceremonier og traditioner. 

Der var rig mulighed for at stille spørgsmål 

bagefter, og det benyttede eleverne i 6. 

klasse sig af. 
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Underholdning i topklasse! 
 

Til afgangsfesten stillede Mati, Bakary og Frederick op til en sidste dans akkompagneret af 

musik, der var samplet af Hidesh: Fire musik- og danseglade drenge fra 10. klasse. 

 

Sikke et show!      

 

Fint besøg 
 

Traditionen tro kom nogle af vore 

gamle elever forbi efter endt 

eksamen i gymnasiet eller HF. 

 

Her er det Cecilie og Marco som 

nu har afsluttet deres eksamener 

og erhvervet de fine huer.   

 

Tillykke til jer begge og alle 

andre "gamle" elever, der er 

blevet færdige med studierne! 

 

Kom endelig forbi!    
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Kæmpe tak til 

Hanne!  
 

Man burde vel egentlig lave et 

ekstra-ekstra nummer af 
Kildeskolenyt!, når en af de gode 

gamle lærere går på pension. 

 

I 1985 var Hanne med til at starte 

Kildeskolen og har siden da hjulpet 

adskillige elever med at blive 

dygtige i fagene. 

 

 

Vi takker Hanne for hvert 

eneste år, hun har taget sig af 

sine elever - ja, det bliver til 

32! 

 

Det kan man kalde 

vedholdenhed! 

 

Hanne har altid været kendt 

for at have sin egen, kreative 

måde at styre sine klasser på - 

en måde, der i højeste grad har 

udviklet elevernes 

selvstændighed! 

 

Nogen kan bare det der med at 

"trylle"! 

 

Vi håber selvfølgelig at se 

Hanne til alle fester på skolen - 

hun bliver svær at undvære! 

 

Vi tager jo også afsked med 

Emily, som har arbejdet på 

skolen de sidste tre år – i stedet 

byder vi Susan velkommen. 

Mere om det i næste nummer.  
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MEDLEMSKAB AF KILDESKOLENS  

STØTTEFORENING 

 
 

Kildeskolens Støtteforening blev oprettet i 1985.  

 

Siden da har foreningen støttet skolen med penge til lejrture, indretning af legeplads, it-

udstyr og meget andet.    

 

Støtteforeningen afholder hvert år en Julefest og en Sommerfest på skolen.  

 

Støtteforeningen er en selvstændig forening med egen bestyrelse og medlemmer. 

 

Som medlem kan du være med til at bestemme, hvordan foreningens midler bedst kan støtte 

skolen.      

 

Medlemskab af Kildeskolens Støtteforening er frivilligt. 

 

Hvis du ønsker at være medlem, koster det årligt 150,- kr. for enlige og 250,- kr. for 

forældrepar.   

 

Du betaler kun beløbet 1 gang årligt, uanset hvor mange af dine børn, der er elever på skolen.  

 

Hvis du ønsker at være med i foreningen, skal du udfylde denne blanket og betale beløbet på 

MobilePay. 

 

Nummeret er: 28 29 35 55. Husk at tilføje dit navn og barnets navn på indbetalingen.   

 

Husk også at udfylde denne formular og giv den til klasselæreren.  

 

۞ 

 

Jeg/vi ønsker at være medlem af Kildeskolens Støtteforening. 

 

Mit navn er:    ____________________________________________________                

 

Barnets navn: _____________________________________  klasse: ______  

 

Min mailadresse er : ___________________________________________________ 

 

Underskrift:____________________________________________  Dato:_________ 
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Farvel til afgangseleverne... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...og til alle andre:  

På gensyn onsdag den 9/8! 


