Kildeskolenyt!
Så er der gang i den igen!
Eleverne er nu rigtig i gang med deres studier efter
indkøringen i august – sandet fra feriens badestrande
skulle lige rystes ud af håret. Det viste sig tydeligt, da det
det samlede antal eksamener som de har udført ugentligt
blev mere end fordoblet! Der kræver både fokusering og
intensivt arbejde!
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Den 3. september var lærere og ”gamle” elever samlet i
kantinen til gensynsfest – 80 mødte op. Det blev en
blanding af smil og grin, knus og kram samt historier og
fælles erindring af ellers glemte anekdoter. Pragtfuldt at
møde de mange elever og høre om deres uddannelser og
engagement i samfundet. Børn var det også blevet til.
Kildeskolenyt! bringer selvfølgelig en billedreportage fra
dagen.
Medlemmerne af Klubben er nu færdige med at
istandsætte deres lokale. Et flot rum som Christine har
skrevet en artikel om.
Her i oktober måned har vi temauge for alle elever og
lærere på Kildeskolen. Læs om det her i bladet.
Har du forslag til artikler i Kildeskolenyt! , må du endelig
sende en e-mail til nielsbergstedt@post.tele.dk
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Skolekalender
Oktober
Mandag 3.
Tirsdag 4.
Onsdag 5.
Torsdag 6.
Fredag 7.
Mandag 10.
Tirsdag 11.
Onsdag 12.
Torsdag 13.
Fredag 14.
Mandag 17.
Tirsdag 18.
Onsdag 19.
Torsdag 20.
Fredag 21.

Forældrekonsultation 4. klasse

Temauge for hele skolen om BEVÆGELSE og SUNDHED
(Vær opmærksom på de sedler eleverne har med hjem!)
Løbsdag og ÅBENT HUS. Se artiklen!

Efterårsferie – skolen holder åbent for undervisning. Se den
seddel eleverne har fået med hjem!

Mandag 24
Tirsdag 25.
Onsdag 26.
Torsdag 27.
Fredag 28.
Mandag 31.
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Klubrummet er færdigt!!!
Det har skabt stor tilfredsstillelse
blandt de større børn at Klubrummet endelig er færdigt. Klub
børnene går i 4., 5. og 6. klasse.
Endelig... efter en lang og sej kamp
er vi blevet færdige med
klubrummet! Det ligger i stuen tæt
ved bagtrappen, og det er blevet
rigtig fint. Vi startede med at
overtage et tidligere rygerum, som
stank rigtig meget. Alle væggene
var stærkt turkise og gulvtæppet var
grimt. Derfor rullede klubbørnene
ærmerne op og tog fat!!
Det var i særdeleshed Patrick og Senad fra 6.kl samt John og Tobias fra 5. kl., som
forvandlede det turkise rygerrum til et lyst og dejligt klubrum. Alle væggene blev malet,
ligeså paneler og vinduesrammer. Og da skolens gange fik nyt gulv på, gjorde klubrummet
det også - og så var det rum færdigt til indflytning! Og husk på, at hovedparten af arbejdet er
gjort af klub børnene selv!
Nu er der både sofa, lænestol, reoler og et meget stort og sjovt billede på væggen - og
hylderne er fyldt med dejlige og spændende spil, Anders And blade og bøger.
Det bliver især spillet mini-pool, Black Jack og andre spændende spil om spioner, magt og
handel.
Klubben har i øvrigt draget stor nytte af Martin Bertelsen, som kom og hjalp med at sætte
reoler op. Derudover har vi med åbne arme modtaget spil og hylder og et mini-drivhus (vi
skal have kødædende planter i det). Disse ting har vi fået af Cathrine Hovmann (mor til
Hannah i 1.kl), endnu engang har hun været på banen.
Det hele har også smittet af på SFO børnene, som i denne omgang fik både trækvogne,
massere af spil, bondegård med dyr og omkring 50 små biler.
Vi slutter af herfra - mere nyt i næste nummer af Kildeskole Nyt.

Med venlig hilsen og på SFO og Klub personalets vegne - Christine :-)
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Gensynsfest for de ”gamle” elever
Her en stribe billeder fra den glade gensynsfest 3/9
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Madpakkeordningen – fik I meldt jer til?
Den leverandør vi har valgt til at levere frokost på skolen hedder MinFrokost. Det er den
ordning, som vi vurderer giver det mest varierede udbud, og som samtidig er meget enkel at
bruge. MinFrokost fungerer på samme måde som skolemælk. Man bestiller sin mad
hjemmefra, enten på hjemmesiden www.minfrokost.dk eller pr. post med en blanket. Den
madpakke man har valgt, bliver derefter bragt ud til skolen hver dag. Alle madpakker er
mærket med navn, klasse og indhold.
1. Tilmelding via hjemmesiden
Gå ind på www.minfrokost.dk og tilmeld jer madpakkeordningen med det samme.
2. Skriftlig tilmelding
Udfyld nedenstående slip og aflever den på skolen.
Vil I på et tidspunkt ændre indholdet i madpakkerne, kan dette altid lade sig gøre uden ekstra
omkostninger.
Fordele
- Sundt og varieret menukort med alt fra rugbrødsmadder til salater, sandwicher og frugt.
- MinFrokost® bestræber sig på at vælge økologiske råvarer.
- Børn der ikke spiser svinekød kan også spise madpakker fra MinFrokost
- Frit valg mellem hvilke dage I vil have mad
- Sygemelding eller feriedage kan administreres af jer selv via hjemmesiden.
- Madpakkeordningen kan opsiges til enhver tid uden omkostninger.
- Tilknyttet MinFrokost er: Sundhedsplejersker, kostvejledere og fødevarekontrollen, som
tilsammen sikrer jer en sund og nærende madpakke.
- MinFrokost har åbent når I har fri, og vores kundeservice er altid behjælpelige med at
besvare spørgsmål, både via mail og telefon.
- Madpakker koster fra 9 kr. og inkluderer levering til skolen.
- Betaling foregår via bankoverførsel, dankort eller girokort.
Tilmelding:
………………………………………………………………………………………….
Vi vil gerne tilmelde os MinFrokost madpakkeordning
Forældres navn:………………………… Antal ønskede tilmeldinger:………(børn)
Forældres adresse:………………………………... Post nummer:……………….
Forældres telefon nummer:……………… E-mail-adresse………………………
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Temauge om Bevægelse og Sundhed
I uge 41, fra den 10. oktober til den 14. oktober, har vi temauge på Kildeskolen – det drejer
sig om bevægelse og sundhed.
Alle elever og lærere deltager naturligvis. Både i den mere teoretiske undervisning og i den
praktiske undervisning, de arrangerede ture og udflugter for de enkelte klassetrin.
Der vil være fælles undervisning og arrangementer for eleverne, som i temaugen er sammen i
nedennævnte klasse- og aldersgrupper:
Børnehaveklasse, 1. klasse og 2. klasse
3. klasse, 4. klasse og 5. klasse
6. klasse og 7. klasse
8. klasse, 8-9 klasse og 9. klasse
Vi beder jer om at læse aktivitetsplanen for jeres barn, så I kan hjælpe med at huske på
eventuelle ture, gummistøvler, sunde madpakker med masser af frugt og grøntsager,
vandflasker med almindeligt vand osv.
På temaugens sidste dag, fredag den 14. oktober, præsenterer eleverne resultatet af deres
temauge for hinanden om formiddagen.
Løb med dit barn
Fredag er der almindelige skoletimer frem til frokost, og efter frokost, kl. 12:30, afholder vi
skolens motionsløb, som i år går rundt om Damhussøen/Damhusengen.
De forældre, der har mulighed for at deltage i løbet, er meget velkomne. Vi drager af sted fra
Kildeskolen kl. 12:30 og starter løbet ved Damhussøen kl. 13:00.
Vi forventer at alle, både elever og forældre, er tilbage på skolen senest kl. 16.
Start kulturnatten på Kildeskolen
Fra kl. 16 viser eleverne resultatet af deres projektuge for forældre, søskende, onkler, tanter,
venner og alle andre interesserede, de inviterer.
Vi har hørt om bygning af en minigolf bane, om teater, foredrag, kunst og andet. Vi håber I
har lyst til at komme og se resultaterne.
Kildeskolens støtteforening vil servere mad og drikkevarer mod rimelig betaling.
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Danmarksmestre i cricket
Her har vi et par vaskeægte danmarksmestre! Fætrene Rohit og Manish dyrker begge cricket
og var til DM med deres hold weekenden 24/25 september. Rohits hold blev danmarksmestre
i Lilleput DM, mens Manishes hold vandt Drenge DM.
Et stort tillykke til jer begge!

Rohit

Manish
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