
Så er skoleåret ved at være slut! 
 

Forår er blevet til sommer – skoleåret er ved at være slut! 

 

De to journalister fra Tumlerummet har fået ekstra plads 

for at kunne afslutte årets historie.  

  

På anden sal er eksamenerne i fuld gang – de skriftlige er 

færdige, og eleverne i de to afgangsklasser er ved at 

forberede sig til de mundtlige som udføres i juni måned.   

 

Vi har også haft besøg af syv elever fra Næstved, og 

støtteforeningen har meget, meget spændende ting at 

fortælle. Læs endelig artiklen! 

 

Så har der været udstilling på stueetagen – lærerne valgte 

at invitere forældre og børn til en ordentlig omgang 

billeder. Flot projekt. 

 

Jo – maj var skam også en begivenhedsrig måned. 

 

I dette nummer kan du for øvrigt se kalendere for de næste 

to måneder.  

 

Kildekolenyt! vender tilbage i september  - så tilbage er 

blot at sige:  

 

God sommerferie! 
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Skolekalender  

Juni                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Mandag 2.  

Tirsdag 3.  

Onsdag 4.   

Torsdag 5. Grundlovsdag – skole og SFO er lukket 

Fredag 6.  

Lørdag 7. SOMMERFEST! 

  

Mandag 9.  Mundtlig/praktisk eksamen i Fysik for 9. og 9/10. klasse 

Tirsdag 10. Mundtlig/praktisk eksamen i Fysik for 9. og 9/10. klasse 

Onsdag 11.   

Torsdag 12. Mundtlig eksamen i samfundsfag for 9. klasse 

Fredag 13. Mundtlig eksamen i samfundsfag for 9. klasse 

  

Mandag 16.  

Tirsdag 17.  

Onsdag 18.  

Torsdag 19. Mundtlig eksamen i engelsk for 9. og 9/10. klasse  

Fredag 20. Mundtlig eksamen i engelsk for 9. og 9/10. klasse 

  

Mandag 23. Mundtlig eksamen i dansk for 9. og 9/10. klasse 

Tirsdag 24. Mundtlig eksamen i dansk for 9. og 9/10. klasse 

Onsdag 25. Afgangselevernes sidste skoledag 11:00 

Fest i kantinen for afgangselever 18:00  

Torsdag 26.  

Fredag 27. SIDSTE SKOLEDAG! 

  

Mandag 30. SFO og Klub holder åbent – skolen er lukket 
 

 

                                                        
 

 

Husk nu kaffen i SFO’en sidste fredag i måneden  

mellem 14:00 og 16:00! 
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Skolekalender  

Juli                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Tirsdag 1. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 9:00-14:00  

Onsdag 2.  SFO og Klub holder åbent – sommerskole 9:00-14:00 

Torsdag 3. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 9:00-14:00 

Fredag 4. SFO og Klub holder åbent – skolen er lukket 

  

Mandag 7.  SFO og Klub holder åbent – skolen er lukket 

Tirsdag 8. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 9:00-14:00 

Onsdag 9.  SFO og Klub holder åbent – sommerskole 9:00-14:00 

Torsdag 10. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 9:00-14:00 

Fredag 11. SFO og Klub holder åbent – skolen er lukket 

  

Mandag 14. SFO og Klub holder åbent – skolen er lukket 

Tirsdag 15. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 9:00-14:00 

Onsdag 16. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 9:00-14:00 

Torsdag 17. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 9:00-14:00 

Fredag 18. SFO og Klub holder åbent – skolen er lukket 

  

Mandag 21. SFO og Klub holder åbent – skolen er lukket 

Tirsdag 22. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 9:00-14:00 

Onsdag 23. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 9:00-14:00 

Torsdag 24. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 9:00-14:00 

Fredag 25. SFO og Klub holder åbent – skolen er lukket 

  

Mandag 28. Skole, SFO og Klub er lukket 

Tirsdag 29. Skole, SFO og Klub er lukket 

Onsdag 30. Skole, SFO og Klub er lukket 

Torsdag 31. Skole, SFO og Klub er lukket 

Fredag 1. Skole, SFO og Klub er lukket 
 

  

Mandag den 11/8 til fredag en 18/8 er SFO og Klub på koloni 
                                                        

Mandag den 18/8 kl. 9:00 starter skoleåret 08-09 
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Så er vi kommet til sidste afsnit af Tumlerummet i dette skoleår. Næste 
gang vi ses er efter sommerferien! Så frem med solcremen og badetøjet, og 
nyd sommeren i fulde drag 

 
  

Vitser: 
  

Kaninen kom ind til bageren og sagde: – Har du gulerødder?  
Bageren: – Nej. Kaninen kom tilbage dagen efter og spurgte:  
– Har du gulerødder? Bageren blev sur og svarede igen nej.  
Kaninen kom igen dagen efter, og spurgte som sidst: – Har du gulerødder?  
Bageren blev ildrød i ansigtet og sagde: – Nej! Og hvis du spørger én gang til, sømmer jeg 
dig op på væggen! 
Næste dag kom kaninen hoppende ind igen og spurgte: – Har du hammer og søm? Bageren: 
– Nej.  
Kaninen: – Har du gulerødder? ;D 

  

- Hvad er ligheden mellem en kat og en teenager?  
- De løber når de ser en støvsuger! ;D 

  

En kængurumor klør sig voldsomt på maven, og siger til sin unge: Jeg har sagt, at du ikke 
må spise knækbrød i sengen! ;D 

  

- Hvorfor hyler prærieulvene kun om natten?  
- Om dagen kan de se kaktusserne på lang afstand! ;D 

  

-Tjener, har I suppe på menukortet i dag? 

- Nej, jeg har lige tørret det af! ;D 

  

Læreren: Er der nogen der kan sige mig hvad 100+47 dividered med 16.7 gange 5 giver?  
Lille Ole: Hovedpine! ;D 

  
 

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!    
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Da dette jo er skoleårets sidste nummer, skal historien jo afslutte- så nyd 
det !   
  

 
Jeg kiggede forundret på min mor, og derefter ud af vinduet til min fars bil, 
hvori han sad, og så tilbage på min mor. Jeg troede ellers lige, at min mor og 
far ville finde sammen igen - og så forlader han os bare!!! 
På en måde blev jeg sur på ham, men jeg forstod ham godt - han havde jo lige 
mødt os. 
  

Jeg kunne ikke rigtigt finde ud af, hvordan min mor følte; der var et blik i 
hendes øjne, som om hun var urolig, men jeg tænkte, at hun sikkert bare ville 
have lidt fred. 
  

Hen ad eftermiddagen blev min mor ved med at gå uden for, hun skulle ringe, 
og jeg måtte ikke høre, hvad hun talte om, eller med hvem. Så jeg besluttede 
mig for at tage hjem til min bedste ven, Mathias, som tilfældigvis var 
hjemme. Desværre boede han bare i Kalundborg, og jeg boede i København, 
så der var lang vej. Vi havde spillet fodbold hele eftermiddagen; NØJ hvor vi 
stank!!! 
  

Da jeg kom hjem om aftenen, fik jeg i et hurtigt bad og derefter i seng. 
Jeg syntes, der var noget, jeg skulle huske. Men jeg var for træt til at finde 
ud af, hvad det var og faldt i søvn. 
  

Jeg vågnede med et sæt. Jeg troede, at jeg skulle i skole, så jeg skyndte 
mig ud i køkkenet. Jeg fik et chok: Min mor og far stod ude i køkkenet og 
dækkede bord. Jeg spurgte forvirret min mor, hvorfor hun ikke havde 
vækket mig, da jeg jo skulle i skole. Hun kiggede på mig med et lille grin, og 
sagde, at det jo var lørdag - og tillykke!  
 
Først dér huskede jeg - Det var jo min fødselsdag!!! 
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Jeg kiggede forvirret fra min far til min mor, og så tilbage på min far. Jeg 
spurgte ham, hvorfor han kom tilbage i stedet for at stikke af, og han 
svarede, at han bare lige skulle løbe et ærinde, og at de havde en 
overraskelse til mig. 
 
Efter vi havde spist morgenmad, satte vi os ind i bilen, og kørte en tur. Min 
mor og far ville ikke sige, hvor vi skulle hen, og hver gang jeg spurgte, 
kiggede de bare på mig med et skævt smil og sagde, at jeg skulle vente og 
se. 
  

Da vi havde kørt en lille time, så jeg Mathias' hus uden for vinduet, men vi 
stoppede ikke dér! Vi stoppede ved huset ved siden af, ved et dejligt lille hus 
med et lille ekstra hus til. Jeg spurgte nysgerrigt mine forældre om, hvad vi 
dog lavede dér, og de svarede, at det var min fødselsdagsgave, at vi skulle 
flytte ind dér alle tre. Jeg blev vildt overrasket og glad, men ikke helt så 
glad som jeg ellers ville have blevet for en fødselsdagsgave. Så jeg vendte 
mig bedrøvet rundt for at se stedet. Min far kiggede på mig og sagde, at jeg 
ikke skulle se så ked ud, for der var en overraskelse mere. Det lille ekstra 
hus uden for var til mig!. Jeg kunne bare ikke fatte det - jeg ville få mit eget 
hus og så kun som en 13-årig!!! 
 
Pludseligt slog det mig: hvad så med skolen? Min far forklarede, at da han jo 
alligevel skulle på arbejde, kunne jeg bare køre med ham ind om morgenen, og 
køre med ham hjem om aftenen. Jeg var glad for endeligt at få et hus, vi 
kunne være i. 
  

Min mor forklarede mig også at grunden til, at hun havde været så ked dagen 
før, var at hun var bange for at miste min far igen - ligesom sidst. 
  

Endeligt er mit liv perfekt. Mine forældre er sammen, jeg bor ved siden af 
min bedste ven, det er endelig blevet sommerferie og jeg har det super 
dejligt :-D 

  

Slut på denne historie ! God sommerferie, og vi ses til næste skoleår!!! 
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De syv elever fra Næstved 
 

I år har vi besøg af syv privatister fra Næstved – de er ved at tage deres eksamen hos os.  

 

I april måned besluttede nogle embedsmænd at stoppe tilskuddet til Kildeskolen i Næstved. 

Skolen mistede derved retten til at tage de syv elever til eksamen, og de blev nu betragtet 

som ”privatister”, altså elever som ikke er knyttet til nogen bestemt skole.  

 

I samarbejde med Niels Plischewski fra Undervisningsministeriet, Næstved kommune og 

Vordingborg kommune fik vi løst problemet: Eleverne kunne tage deres eksamener på vores 

skole.  

 

I juni måned går de så til mundtlig eksamen hos os. De bliver eksamineret af deres gamle 

lærere, Næstved kommune sørger for censorer og vi stiller lokaler samt administration til 

rådighed.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Held og lykke med jeres eksamener! 
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Vores nye pedel 

 
Vi skal da også lige byde vores nye pedel velkommen! 

 

Erik startede hos os i 

april måned – han er 

uddannet snedker og 

tidligere HT 

buschauffør.  

 

Da han gik sin første 

tur rundt i huset, var 

han straks 

opmærksom på en 

del ting, som trængte 

til at blive repareret 

og forbedret. Siden 

da har han været i 

fuld sving, og hans 

tilstedeværelse er 

mærkbar! Dag for 

dag sker noget nyt – 

en dør repareres, et 

vindue skiftes ud, 

ukrudt brændes af, 

fortovet fejes og et 

sprængt vandrør 

ordnes. 

 

For øvrigt har Erik 

lige holdt nogle 

dages ferie – han 

skulle til Australien 

for at springe i 

faldskærm! Han har i 

alt sprunget 1500 

gange!!! 

 

 

Velkommen til Erik fra os alle sammen! 
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 Afgangseksamen 2008 

 
De skriftlige eksamener blev afsluttet i maj måned. Eleverne gik op i diktat, læseprøve, 

færdighedsregning, problemregning, dansk stil og skriftlig biologi.  

 

Deres løsninger og besvarelser er sendt videre til de statslige censorer og når de kommer 

tilbage, skal de videre til de kommunale censorer. Bagefter skal vi sammenligne deres 

karaktervurderinger og foretage den endelige karaktergivning.  

 

Her og nu går eleverne til eksamensforberedelse før de mundtlige eksamener. Hver dag 

arbejder de med fysik, dansk, engelsk eller samfundsfag, så de kan få de bedst mulige 

resultater. Her fra skal lyde en tak til Karen Marie, Maria og Peter, som hjælper eleverne.    

 

Forberedelser og afholdelse af eksamenerne fortsætter og afsluttes den 24. juni – den 25. skal 

eleverne fejres hele dagen og hele aftenen.  

 

Held og lykke med jeres eksamener! 

 

     

     

Ssshh - Dyb koncentration! 
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En hilsen fra Støtteforeningen  
Af Rikke Pedersen 

 

Kildeskolens Støtteforening har haft travlt! 

 

Som mange af jer ved, startede projektet Danmarks Lækreste Skole med, at eleverne kunne 

deltage i en konkurrence om, hvilken klasse, der kunne sælge flest julekort. Mange af jer 

deltog også i vores julearrangement med auktion og tombola. Disse ting gav en masse penge, 

takket være de mange sponsorer, vores elever og ikke mindst jer forældre. 

 

Ud over vores arbejde med julekort og sponsorgaver, skrev vi til omkring 300 fonde og søgte 

om penge til forskønnelse af skolen. Hvilke forskønnelser? En liste blev lavet ved at spørge 

en masse elever: “Hvad skal vi lave, for at skolen bliver rigtig lækker?” 

 

Nogle af de ting der blev nævnt var formningslokale, nye toiletter, hyggekrog og farver på 

væggene. Det, der dog blev nævnt flest gange, var en ny legeplads. Derfor blev det vores 

førsteprioritet i ansøgningerne – men det var samtidig det dyreste ønske! Sådan en legeplads 

kommer let op i et par hundrede tusinde, så der ville nok gå lang tid, inden der kunne blive 

råd.  

 

Vi blev klogere - heldigvis☺ 

 

Skolen og børnene har siden januar modtaget tre legater fra fonde – henholdsvis 5.000kr, 

30.000kr og ikke mindre end 160.000kr. Alt i alt 195.000kr! Så nu er der råd til et nyt 

legestativ.   

 

Det bliver det nyeste indenfor legepladser: leg, træning og intelligens i ét. Hvornår det står 

klar, ved vi ikke endnu, men det kan i hvert fald ikke gå hurtigt nok. 
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Vi har været mange om at nå så langt. Så en stor tak til alle jer forældre og jeres dejlige børn, 

samt alle de virksomheder der sponsorerede gaver og penge. Med jeres hjælp er vi godt på 

vej til at lave Danmarks lækreste skole! 

 

Også en tak til min mor! Hun har brevflettet, fyldt kuverter og sendt mails ud til mere end 

700 virksomheder efter donationer. Støtteforeningens bestyrelse har bakket 100% op om 

projektet, hvilket har betydet rigtig meget under den stressede periode omkring jul. 

 

Vi vil virkelig også gerne have jeres medlemskab af støtteforeningen – så se at få meldt jer 

ind - det nytter og det gør en forskel!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Det her bliver vores nye legestativ. Vi kunne selvfølgelig ikke helt nøjes med det, så vi købte også en ekstra 

klatrevæg og en rutsjebane. 
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Udstilling  
Af Karen Marie Juel    
 

Børnehaveklassen, 2. klasse og 3. klasses helt 

ovenud fantastiske lejrtur ved Vesterhavet kunne 

man læse om i sidste måned. 

 

Da alle billeder fra turen var fremkaldt, blev 

forældrene inviteret til at komme at se dem. 

Stueetagen var dekoreret med hundredvis af 

billeder, som viste de steder vi var, og hvad der 

foregik lige fra eleverne stod op om morgenen 

til de i nattøj fik god-nat-historie af Elisabeth og 

dejligt trætte faldt om i deres køjesenge. 
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Den fredag 

eftermiddag gik 

snakken livligt og med 

billederne genopstod 

oplevelserne, den ene 

efter den anden, om 

deres uge i sommerens 

tegn i det fantastiske 

Vestjylland lige ud til 

Vesterhavet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


