
I gang med 2007! 
 
 
 
Godt Nytår! Festerne er færdige og vi skal i gang!  
 
December var festernes måned – den blev afsluttet med en 
dejlig juleferie, hvor batterierne blev ladet op, så alle nu er 
parate til 6 måneders intense og spændende 
skoleaktiviteter.  
 
I 9. og 9/10. klasserne lægges ud med et  
uddannelsesprojekt som kører henover uge 4, 5 og 6 i alle 
samfundsfagstimer. I slutningen af februar skal alle elever, 
der ønsker videregående uddannelser, have udfyldt 
skemaer om deres ønsker til de pågældende institutioner. 
Så det er nu der skal vælges! Klasserne skal til skriftlige 
terminsprøver i marts, skriftlige afgangsprøver i maj og de 
mundtlige afgangsprøver i juni. De får sandelig et aktivt 
½ år!   
 
Onsdag den 10. afholder 5. klasse multietnisk fest – hvis 
du vil deltage, skal du ringe til skolen og melde dig til det 
glimrede arrangement. 5. klasse har gjort meget ud af det! 
 
Lige nu arbejder vi med tilmeldinger til næste års 
børnehaveklasse. Hvis du kender nogen, der ikke har 
besluttet, hvor deres børn skal starte skolegangen, må du 
meget gerne invitere dem til Informationsmøde tirsdag den 
30/1 kl. 19:00.  
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Skolekalender  
Januar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Mandag 1.  Fri 
Tirsdag 2. Fri 
Onsdag 3.  Skolestart 2007 
Torsdag 4.  
Fredag 5.   
  
Mandag 8.   
Tirsdag 9. Forældrekonsultation 4. klasse  
Onsdag 10.  Multietnisk fest 5. klasse 
Torsdag 11.  
Fredag 12.  
  
Mandag 15.    
Tirsdag 16.  
Onsdag 17.  Mararena fra  Youth For Understanding besøger8. klasse   
Torsdag 18. Forældremøde 9. klasse 
Fredag 19.  
  
Mandag 22 9. samt 9/10. har uddannelsesprojekt uge 4 + 5  
Tirsdag 23.  
Onsdag 24.  
Torsdag 25.  
Fredag 26.  
  
Mandag 29.  
Tirsdag 30. INFORMATIONSMØDE om Kildeskolens børnehaveklasse 

i kantinen kl. 19:00 – invitér venner der vil vide mere!   
Onsdag 31. 
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 Julefesten  
 
Lørdag den 9/12 havde vi atter julefest. Lærere og elever havde arrangeret en rigtig hyggelig 
dag med snak, traktement og god underholdning. En stor tak til alle, der var med til at gøre 
julefesten til en succes!  
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Og sidst, men ikke mindst:  
Det skønne Lucia-kor!  
 

۞ 
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Informationsmøde om børnehaveklassen  
 

 

Tirsdag den 30/1 klokken 19:00 
afholdes Informationsmøde om børnehaveklassen.  
 
Mødet er for de forældre, som leder efter en god 
sund børnehaveklasse, hvor deres barn kan starte 
efter sommerferien 2007.   
 
 

 
 
Hvorfor Kildeskolen? 
 
På Kildeskolen er vi meget bevidste om indskolingen af de nye elever!  
   
Når et barn forlader børnehaven og starter sin skolegang, er det en ny, stor og usikker verden, 
det begiver sig ind i. Barnet har fra begyndelsen af en glubende appetit på al den lærdom, 
som skolen kan tilbyde. Derfor sørger vi for at skabe de bedst mulige rammer for 
indskolingen – rammer, som på én gang er trygge og både socialt og fagligt udfordrende.  
 
Vi underviser individuelt, fordi vi ved, at hvert barn har sit eget indlæringstempo. Ved at tage 
hensyn til dette, opnår barnet den størst mulige faglige sikkerhed – hvilket også giver 
selvsikkerhed i fællesskabet! Hvert barn skal have lov til at fordybe sig i de tre 
grundlæggende færdigheder: læsning, skrivning og regning. Uden at skulle forstyrres! 
 
Men børn har også lyst til at lege, så naturligvis skal der være plads til det. Ved at være 
opmærksomme på balancen mellem leg, kreative aktiviteter og faglig indlæring, bibeholder 
vi barnets trivsel og glæde for at lære noget nyt. Den glæde kan bevares igennem hele 
skoletiden til og med 9. klasse. Skoletræthed er ikke et naturligt fænomen! 
 
Vi har en aktiv og konsekvent mobbepolitik. Ethvert menneske har ”særheder”, som der skal 
være plads til, så længe det ikke forstyrrer andres indlæring. Kildeskolen er en rummelig 
skole.  
 
Skolen er hverken politisk eller religiøs – al undervisning af vores 160-170 elever har alene 
til hensigt at styrke den enkelte fagligt og socialt.    
    
 

Invitér venner og bekendte der leder efter en god børnehaveklasse! 



 6 

 
 

   
 

Tak til alle for et dejligt 
2006   

Godt Nytår  
til alle! 

 
 
 
 
 
 

۞ 

 


