
Hovsa - et ekstranummer? 

 

Redaktionen var egentlig gået på sommerferie, så frem til 

at lave næste nummer af Kildeskolenyt! i august – og så 

væltede det ind med artikler og billeder, som vi bare ikke 

kunne vente med at give videre – for der sker faktisk så 

meget på skolen hver eneste dag! 

 

Der var Sommerfesten med pragtfuld sang og hygge. Så 

var der Dimissionsfest for afgangseleverne, historien om 

overlevelsesturen Eagle Watch, elevernes kreationer, 

lejrskoler og en masse andet! 

 

Hvis du kender nogen, som leder efter en skole med 

nærvær og udfordringer, må du endelig få dem til at ringe 

38790140 eller sende en mail! Vi har plads til flere elever.  

 

Husk at sætte hak i kalenderen: 

 

Mandag den 19/8 kl. 19:00 er der Fællesmøde for 2. sal 

 

Onsdag den 21/8 kl. 19:00 er der Fællesmøde for 1. sal 

 

Mandag den 26/8 kl. 19:00 er der Fællesmøde for 0. sal  

 

Og hav så en god sommerferie – vi ses 

igen onsdag den 14. august kl. 9:00   
 

 

    

Artikel I.  
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Juli og august                                                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag 1.   

Tirsdag 2. Sommerskole 10-14 SFO og Klub er åbne  

Onsdag 3. Sommerskole 10-14 hele ugen 7-17 

Torsdag 4.  Sommerskole 10-14  

Fredag 5.   

  

Mandag 8.   

Tirsdag 9. Sommerskole 10-14 SFO og Klub er åbne  

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

Torsdag 11. Sommerskole 10-14  

Fredag 12.   

   

Mandag 15.  

SFO og Klub er åbne  

hele ugen 7-17 

Tirsdag 16. Sommerskole 10-14 

Onsdag 17. Sommerskole 10-14 

Torsdag 18. Sommerskole 10-14 

Fredag 19.  

  

Mandag 22.  

Tirsdag 23.  

Onsdag 24. Skole, SFO og Klub er lukket hele ugen 

Torsdag 25.  

Fredag 26.  

  

Mandag 29.   

 

     

Tirsdag 30.  

Onsdag 31. Skole, SFO og Klub er lukket hele ugen 

Torsdag 1.   

Fredag 2.  

  

Mandag 5.   

Tirsdag 6.   

Onsdag 7. Skole er lukket hele ugen -  SFO-KOLONI! 

Torsdag 8.   

Fredag 9.   

  

Mandag 12. SFO og Klub åbne 7-17    

Tirsdag 13. SFO og Klub åbne 7-17 

Onsdag 14. SKOLESTART kl. 9:00! 
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Sommerfesten 

 
En kæmpe tak til Støtteforeningen og alle de elever og lærere som hjalp med at give os alle 

en skøn Sommerfest.  

 

Der var underholdning til både øre, øje og mund! Det blev en dejlig fest! 

 

    

 

 

 

 
                                                                       



 4 

Afgangselevernes sidste skoledag 

 
Fredag den 21/6 var der sidste skoledag for afgangseleverne.  

 

Efter karamelkast, rundbold og vandkamp, måtte eleverne hjem og skifte! 

 

Om aftenen mødtes de så på skolen igen med forældre og lærere til Dimissionsfest. 

Eksamenerne er overstået, og nu står den på sommerferie, før de skal fortsætter i 10. klasse, 

på erhvervsuddannelser, HF eller gymnasier.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

Et stort tillykke til alle afgangseleverne!  
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Eaglewatch Force 2019 – GOING EAST 

 

 

Ved solnedgang kl. 21.45 i Sørbymagle 

ved Slagelse stod en flok 

forventningsfulde deltagere fra 6. og 7. 

klasse og ventede på at blive sendt af 

sted på en fed weekend med massevis 

af udfordringer og action. 

 

Det er svært for nutidens børn og unge 

at sætte sig ind i tiden med Den Kolde 

Krig, Jerntæppet, efterretningstjenester 

og bevæbnede vagter ved Rostock. 

Derfor skulle deltagerne mærke og 

opleve lidt af det sammen med den 

strenge kommandant Dennis, lærer på 

Panzermuseum East – målet for deres navigering efter kort. 

 

Museet udstiller køretøjer, uniformer og andet materiel fra det tidligere Sovjetunionen. Dertil 

skulle deltagerne lære at samarbejde og rykke personlige grænser. 

 

En af opgaverne, de skulle samarbejde om, var at 

bygge en tømmerflåde. Man lærte hurtigt, at når man 

rejser sig fra den forreste ende, så tipper den bagover 

– med det resultat, at en deltager fik en ufrivillig tur i 

baljen! Der blev grinet, for alle andre var kommet 

tørre over. Men grinet stivnede lidt, da de fik den 

næste udfordring – vandpassage i vand til brystet! 

 

Der blev ikke bare flyttet grænser, men også lavet et 

godt stykke arbejde med hver enkelt deltager på det 

personlige plan. En deltager havde forventninger om 

at være den bedste – altid. Det er ikke sikkert, at man 

skal være den bedste til alt, men det giver et mål at 

gå efter.  

 

Vi fik de andre til at bakke hinanden op med støtte 

og kram. En deltager blev lokket til at være med, selv 

om en mindre skavank forhindrede vandring gennem 

terrænet. Men der er altid en plads og altid en 

opgave, der kan løses for fællesskabet. En deltager fandt ud af, at astma ikke er en hindring, 

og hun gennemførte den hårde forhindringsbane i flot stil.  



 6 

Senere på eftermiddagen skulle deltagerne 

opleve, hvordan et stort angreb på en 

adgangskontrolpost så ud, inden de skulle på 

stjerneløb gennem selve museet med poster om 

Den Kolde Krig. Pludselig fik vi besøg af 

selveste chefen for Flyverhjemmeværnet, Finn 

Winkler, som var blevet nysgerrig på, hvad 

Eaglewatch handlede om. Han synes, det var 

genialt at lære eleverne om den periode på 

sådan en tur. Han tog også en snak med 

deltagerne om Danmarks engagement rundt 

om i verden. 

 

Chefen for Flyverhjemmeværnet 

var ikke den eneste vi fik besøg af. 

Da deltagerne gik fra Sørbymagle 

til Panzermuseum East lørdag aften 

og blev jagtet af vores ungehold 

”Ulvekoblet” (16+), blev vi 

overvåget af et sæt øjne oppe under 

skyerne. Det var pilot Lars 

Najbjerg, der kredsede over os i et 

propelfly og havde direkte kontakt 

til Eskadrillechefen nede på 

landjorden – mange ulve blev taget 

til fange på grund af hans 

observationer. Da eleverne var 

kommet i mål, landede han på en græsmark ved museet og lagde sig til at sove i et telt under 

den ene vinge. Næste morgen brølede hans maskine henover træerne og forsvandt ude i 

horisonten. End ikke hans egen søn, en af deltagerne, vidste, at han var i luften over os, så 

det var en overraskelse. 

 

Om aftenen kom den sidste udfordring – en forhindringsbane man skulle gennemføre på 

under 2 minutter for at få et flot diplom fra museets ejer. Der var mange gode forsøg, mens 

soldaterne lavede bum, bang og russiske kampråb omkring dem, men der var kun en enkelt, 

det lykkedes for med 1:57! 

 

Isabella fra 7. klasse var en af de deltagere, der kæmpede og var tæt på de 2 minutter. Seje 

deltagere! 

Forhindringsbanen kan ses i sin fulde længde på følgende link: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JEYoEuHV9HM&t=67s 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JEYoEuHV9HM&t=67s
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Kreative juni 
 

Nayla og Søren havde gang i mange kreative projekter med eleverne! Her er nogle af dem. 
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Årets sidste 15-klub 
 

Hvor er det bare en fornøjelse at servere lidt lækkert til de elever, der har lavet 15 eller flere 

eksamener på en uge!   

 

Red Ara’en  

 

I 3. klasse arbejdede eleverne med 

materiale om de store grønne araer, 

nogle kæmpe papegøjer, som lever i 

Mellemamerika.  

 

De er truede, fordi menneskene fælder 

regnskoven.  

 

En af de opgaver, vi skulle løse, var et 

stort puslespil med alle dyrene fra 

regnskoven.  
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Alle der læser og anmelder tre bøger i sommerferien, må vælge en bogpræmie på biblioteket.  

 

Og man deltager i lodtrækning om at tømme en Bog&Idé på fem minutter! 
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Morgensang 
 

Vi holder fælles 

morgensang én 

gang om 

måneden.  

 

I juni mødtes  

0.-8. klasse i 

musiklokalet, 

hvor eleverne 

sang to danske 

sange, de havde 

øvet sig på. 

 

En dejlig måde 

at starte dagen 

på! 

 

 

 

 

Vores planet 
 

I flere klasser har 

vi snakket om 

tilpasning, som er 

et emne, vi skal 

arbejde meget mere 

med i biologi i 7 

klasse.  

 

Vi har set flere 

episoder af BBC's 

Vores Planet-film 

og skal efter 

sommerferien 

beskæftige os 

meget mere med 

tilpasning.  

 

. 
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Sommerfugle i 1. 

klasse 
 

1. klasse har i en uges tid været  

”sommerfugle-sitter” og passet rigtig godt 

på de 5 fine sommerfugle, der er 

udklækket på skolen.  

 

Når sommerfuglene er kommet ud af deres 

pupper, skal de have sukkervand og frugt 

at spise.  

 

Eleverne har givet sommerfuglene navne 

og har været rigtig gode til at passe dem. 

 

Da sommerfuglene havde været i klassen 

en uges tid, var det på tide at lukke dem ud 

i sommerlandskabet.  

 

 

 

 

Foredrag om stoffer 
Det var godt, at vi 

igen fik leveret et 

foredrag om drugs og 

de skadelige 

virkninger til et par af 

de ældre klasser. 

 

Richard, der arbejder 

for ”Sig nej til stoffer 

- sig ja til livet”, 

leverede 

informationerne til 7. 

og 8. klasse.  

 

Det er guld værd, når 

de unge er rustede 

med viden om stoffer. 
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2. klasses egne lærebøger 

Anne-Marie op på 2. sal med 2. klasse, som med stor stolthed viste årets lærebøger om 

fauna, flora, kryb, solen, kontinenterne og verdensrummet – bøger, de selv havde produceret! 

Fantastisk!       

 

Liams 

robotbilleder 
 

Når man er begejstret for robotter 

og opdager alle de mange tegn, vi 

bruger hver dag, kan et kreativt 

menneske som Liam kombinere 

de to ting.  

 

Billederne viser robotter som 

tegnene +, ?, : og en masse andre.  

 

Godt gået Liam! 
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Lejrskole i Andelslandsbyen Nyvang. 
Af Helle Märcher, klasselærer 

 

 

0.klasse var på deres første lejrskole 

i slutningen af maj. 

  

Man kan lære SÅ meget ved at 

komme ud og se, mærke, prøve og 

opleve ting. Nyd billederne! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi malede korn til mel og gryn. Melet blev til 

pandekagedej. Der blev stegt og bagt på et 

gammeldags brændekomfur, som hele tiden 

skulle holdes i gang med nyt brænde.  

 

En tur til den gamle skole hos Hr. 

Nikolajsen blev det også til.  
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Hos smedjen så vi hvordan han lavede et 

æblespyd. Og på husmandsstedet var der grise, 

høns, får, lam, geder og heste.  

 

Og så fandt vi også kartofler i jorden.  

 

Jo det var en lærerig lejrskole.  

KENDER DU NOGEN, DER LEDER EFTER EN 0. KLASSE MED 

OPLEVELSER OG SPÆNDENDE LÆRING? 
 

KONTAKT SKOLEN PÅ 38790140   
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Temauge om dyr i 1. klasse 
 

I juni havde 1.klasse Tema-uge om 

dyr. Det var om store fisk, bjørne og 

savannens dyr. 

 

Først tog vi til Den Blå Planet. Der 

var rigtig meget at se. Vi tegnede 

blandt andet fiskene. Og vi fik også 

rørt ved forskellige fisk og krabber. 

 

Vi var også i Zoo, hvor vi så de 

forskellige bjørne. Den lille 

isbjørneunge var ude i vandet. 

Det var sjovt at se – og det var en 

fin uge! 

 
 

Farvel til Andreas 

 
Andreas har været lærer på Kildeskolen 

gennem det sidste år.  

 

Andreas er i gang med sin læreruddannelse, 

og som del af denne har han besluttet at 

rejse til Guatemala i Sydamerika for at få 

flere erfaringer.    

 

Vi takker Andreas for en glimrende indsats.  

 

Og hvem ved - måske kommer han tilbage 

om et år, når han returnerer til Danmark. 

 

Vi ønsker dig held og lykke! 
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… og så er der sommerferie! 

 

 

 
 


