BØRNEHAVEKLASSE 2022

Idrætsaktiviteter på
skolens legeplads

Koncentrerede ansigter
under indmarchen til det
store karneval

Børnehaveklasserne
optræder til dimissionen for
9. og 10. klasse

Kildegårdsvej 87 I 2900 Hellerup I Tlf.: 39 75 03 33
kildegaard@kildegaard.dk I www.kildegaard.dk

ÅBENT HUS

Kære kommende
børnehaveklasseelev
Vi glæder os meget til, at du skal starte
hos os efter sommerferien. Vi vil gerne
invitere dig til en række arrangementer i
løbet af foråret, så du kan lære skolen at
kende allerede inden din første skoledag
den 11. august.
Læs denne folder sammen med dine forældre, som også gerne må deltage i arrangementerne. I er velkomne til at deltage i alle dem, I kan.
Vi glæder os meget til at se jer!

Hans Kristensen
Skoleleder

Tilmeldingsblanket

kl. 8.30-10.00
Kom og prøv at gå i skole! Vi laver
lidt dansk og matematik og taler
om, hvad du ellers skal lave i børnehaveklassen. Denne dag er
uden mor og far, som får en kop
kaffe i caféen.

Tilmelding er først mulig efter orienteringsaftenen

23. februar og 20. april

Forår 2022

Med venlig hilsen

En skoledag

Tilmelding til:
 En skoledag

23/2

 Besøg fritidsordningen

16/3

 En skoledag

20/4

 Besøg fritidsordningen

11/5

 Velkomstarrangement

9/6









Besøg fritidsordningen
16. marts og 11. maj

kl. 8.30-10.00
Kom og oplev, hvad du kan lave
efter skoletid i Kildegård Fritidsordning. Vi mødes i fritidsordningen, hvor du får lidt at vide om de
aktiviteter, vi kan tilbyde dig på dagen.

Dato:



 Vi kan desværre ikke deltage



Barnets navn
Adresse

I det nye skoleår er skolens fritidsordning åben fra mandag den 5.
august.

Telefon

Velkomstarrangement

I kan også tilmelde jer via mail til hk@kildegaard.dk
Denne folder kan I også finde på www.kildegaard.dk

9. juni

kl. 16.30-18.00
Vi holder åbent hus for dig, dine
søskende og dine forældre. Vi vil
lave nogle fælles aktiviteter, og vi
serverer frugt for børnene.

Kildegårdsvej 87 I 2900 Hellerup I Tlf.: 39 75 03 33
kildegaard@kildegaard.dk I www.kildegaard.dk

