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VELKOMMEN
til Kildedamsskolen

INVITATION TIL INFO-MØDE

Vi byder nye børn &
forældre velkommen
til Kildedamsskolen i
Holbæk Kommune,
og inviterer til
informationsmøder
omkring indskrivning
& skolestart for
skoleåret 2018/19.

Kildedamsskolen
- et godt sted at lære
- et godt sted at være
Følg, del & like
Kildedamsskolen
på Facebook

Kildedamsskolen er
en skole med 6
afdelinger, placeret i
hhv.: Ugerløse,
Stestrup, Store
Merløse, Tølløse,
Vipperød og Ågerup.

udskolingen er
samlet i attraktive
ungdomsmiljøer.
Kildedamsskolen
vil skabe læringsmiljøer, hvor børn
udvikler sig optimalt
i forhold til deres
potentiale. Vi tager
udgangspunkt i en
anerkendende

pædagogik.
Det betyder, at alle
gennem nysgerrighed skaber en
relation til hinanden,
således at alle føler
sig set, hørt og
forstået og dermed
anerkendt.
Læs mere om skolen
og skolestart:
www.Kildedamsskolen.dk

Vi har omkring 1.400
elever fra 0. til 9.
klasse, hvor afdelingerne i Stestrup,
Store Merløse,
Ugerløse og Ågerup
har til og med 6.
klasse.
Efter 6. klasse
samles de unge
mennesker i Tølløse
eller Vipperød, hvor

Vi byder jer indenfor på vores skole
Kildedamsskolen inviterer hermed alle forældre til kommende børn i
børnehaveklassen, skoleåret 2018/19, til informationsmøde.
På møderne vil der være mulighed for at se vores afdeling, møde ledelse
og personale, høre mere om Kildedamsskolen og den lokale afdeling
samt få svar på de spørgsmål I måtte have.
Kom til informationsmøde - kun for forældre:

•

Afdeling Tølløse
- tirsdag den 19. september 2017, kl. 17.15-18.15 v/ indskolingen

•

Afdeling Ågerup
- mandag den 25. september 2017, kl. 17-18.30 v/ bh. Klassen

•

Afdeling Vipperød
- tirsdag den 26. september 2017, kl. 17-18.30 v/ bh. klassen

•

Afdeling Store Merløse
- tirsdag den 26. september 2017, kl. 17-18 v/ SFO

•

Afdeling Stestrup
- onsdag den 27. september 2017, kl. 19-20 v/ SFO

•

Afdeling Ugerløse
- torsdag den 28. september 2017, kl. 17-18.30 v/ SFO
Indskrivningen er åben i perioden fra 1.10.2017 til 15.1.2018
- log på Borger.dk eller via Holbaek.dk (NEM-id skal anvendes)

