
Så kom der gang i aktiviteterne! 
 
Efter at eleverne kom godt i gang med skolearbejdet, 
skulle vi afholde årets temauge – denne gang under titlen 
”De Nordiske Lande”.  
 
Det blev til en pragtfuld uge med mange glimrende 
projekter. Eleverne foretog undersøgelser på nettet, på 
biblioteker, via telefon eller gennem besøg på museer i 
både Danmark og Sverige. Det blev til mange ture og 
endnu flere oplevelser.   
 
Fredag var der fremlæggelse, og hver klasse havde mange 
ting at vise: Der var teater, foredrag og forklaringer, 
plancher, der var landkort til væg og sandelig også et 
tredimensionelt i ler med bjerge og det hele. Der var mad 
og kage fra både Danmark, Norge, Sverige, Finland og 
Island, der var en flot model af en vikingeby, der var 
sange og en gruppe piger fremviste deres designede tøj  – 
kort og godt: Det blev en super-kreativ uge!      
 
Gennem hele ugen fulgte Caroline (KildeskolenytKildeskolenytKildeskolenytKildeskolenyt!!!!’s 
udsendte medarbejder) med i de mange aktiviteter – på 
vores hjemmeside kan du se det sidste særnummer af den 
daglige avis.     
 
HUSK AT MELDE DIG TIL RENO-DAGENE ELLER 
BETALE TIL MATERIALER! 
HUSK AT ORDNE DIT MEDLEMSKAB HVIS DET ER 
UDLØBET! 

 - f jo ONu nd sne:
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Skolekalender oktober  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hver første fredag i måneden er der kaffe i SFO´en mellem 14 og 16! 

 

Mandag 1.   
Tirsdag 2.  
Onsdag 3.  Forældrekonsultation 5. klasse  
Torsdag 4.  
Fredag 5.  
  
Lørdag 6. Reno-dage – meld din ankomst til klasselæreren  
Søndag 7. eller forær penge til projektet – der er sendt besked med posten!  
  
Mandag 8.  
Tirsdag 9.  
Onsdag 10.  
Torsdag 11.  
Fredag 12.  
 
Mandag 15. Efterårsferie!  
Tirsdag 16. Både skole og SFO holder åbent  
Onsdag 17. Husk at fortælle klasselæreren om dit barn   
Torsdag 18. kommer i skole eller skal i SFO – der er sendt  
Fredag 19. besked med posten!  
  
Mandag 22. Skolefoto 
Tirsdag 23. Skolefoto 
Onsdag 24.  
Torsdag 25.  
Fredag 26. GAMMEL ELEV FEST – SE INVITATION PÅ HJEMMESIDEN 
  
Mandag 29.   
Tirsdag 30.  
Onsdag 31. Forældrekonsultation 7. klasse  
Torsdag 1. Forældrekonsultation 6. klasse  
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Hejsa! 
 
 
I denne måned, vil der, ud over det sædvanlige, være en konkurrence. Præmien  
er hemmelig. 
 
Den, der kan komme med den sjoveste og bedste vits, vinder – vi udtrækker også  
2. og 3. pladsen. 
 
Når I har skrevet vitsen ned på et stykke papir, og har lagt det op i vores  
basket på lærerværelset, er I med i konkurrencen. 
 
Man må ikke komme med klamme vitser, så ryger man ud lige med det samme. 
 
I kan sende så mange ind som I vil. Husk at sætte fornavn og efternavn og så  
også klassetrin. 
 
 
Så til nogle vitser: 
 
 
Der var 2 piger, som gik hjem fra skole. 
Så sagde den ene: 
-Se ham der manden med den flade næse , han må være bokser. 
Så sagde den anden: 
- Nej jeg kender ham godt, han er vinduespudser i svømmehallens  
dame-omklædningsrum. 
 
Alle børnene legede med pistol undtagen Gert, han vendte den forkert. 
 

 

Forslag tForslag tForslag tForslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!il elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!il elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!il elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!    
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Tossen i biografen 
-Jeg vil gerne købe en billet, til film nummer 3. 
-Jamen, købte du ikke en for 5 minutter siden? 
- Jo, men ham fjolset i uniformen uden for biografen, rev den i stykker! 
 
Og så var der manden der var så glad for at have fået 13 i en IQ-test. 
 
 

Så var der kannibalen der kom forsent hjem til middag, han fik en kold  
skulder. 
 
Hvorfor skal man ikke spille fodboldt med hunde? 
-Fordi de fælder. 
 
Det var så månedens portion vitser! 
 
Så må vi hellere gå over til historien: 
 
Jeg var i chock, og det var ikke på grund af farven på værelset, men det var  
fordi jeg kendte den person er lå der i hospitalsstuen, det var min mor!!! 
 
Hun var helt bleg, med blod løbende ned af hendes ansigt, hun havde begge  
hendes ben pakket ind i gips. Hun lignede knapt skyggen af sig selv. 
 
Lægerne sagde, at hun havde været ude og køre i bil. Da hun fik en blodprop  
tæt på hjertet, hun gik i koma og så kørte hun kørte galt. Hun brækkede  
næsen, benene , en arm, og hun fik et slemt kranie-brud. 
 
De sagde også, at hun svævede mellem liv og død, og at chancerne for at hun  
ville overleve var meget lille. 
Jeg blev ude af mig selv fordi  jeg elskede min mor så højt. Hun var min  
eneste levende familie som jeg kendte, vi havde det bedste forhold som en  
mor og en søn kan have. Mit hjerte hamrede 3 gange så hurtigt som det  
plejede, hvad skulle jeg gøre? Hvis jeg mistede hende, hvad ville der så  
blive af mig?  hvor ville mit hjem være?  ville jeg nogensinde overleve den  
smerte jeg ville få hvis hun... hun... hun døde? Det var en meget uhyggelig  
tanke, jeg kunne slet ikke bære det. 
Lægerne var meget søde ved mig den dag, men jeg var så ked af det, at jeg  
næsten ikke kunne hører hvad folk sagde til mig. (Fortsættes i næste måned) 
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Støtteforeningen skal støttes! 
 

Af Steffen Lind, formand 

                          
Da vi startede Kildeskolen i august 1985, lejede vi 3.salen i en gammel lakridsfabrik på 
Grækenlandsvej på Amager, hvor vi overtog 200 kvadratmeter, der skulle indeholde 4 
klasseværelser og to små rum til kontor og lærerværelse. Der skulle sættes vægge op, sættes 
døre i, ordentlig belysning i alle rum og opsættes et dyrt alarm- og brandslukningssystem. 
Desuden skulle vi også starte fra bunden med alt andet: møbler, lærebøger og alle andre 
undervisnings- og kontormaterialer - hver femøre måtte vendes og ”brugte kontormøbler” og 
Frelsens Hærs butikker blev støvsuget for borde, stole, ordbøger, hylder og andet godt.  
 
For at få økonomien til at hænge sammen, blev Kildeskolens Støtteforening dannet, og i 
nogle år blev pengene fra de årlige medlemskaber hovedsageligt brugt til hjælp til den 
månedlige husleje. Skolen har også haft stor glæde af, at der kunne spares på 
håndværkerregninger, når forældre og større elever gav en hjælpende hånd ved de årlige 
renoverings-weekender. 
 
I løbet af de næste mange år har Støtteforeningen gjort det muligt at tilføre skolen midler til 
nødvendige og ønskede indkøb i begrænset omfang. Den har i de seneste år især støttet 
indkøb til legepladsen, tilskud til lejrskoler og andre aktiviteter, som skolen ikke har set sig i 
stand til at opfylde i ønsket omfang, fordi de statslige tilskud til friskoler er blevet mere og 
mere beskåret, samtidig med at der bliver stiller større og større krav til skolerne.  
 
Kildeskolens bestyrelse er i 2007: Steffen Lind, formand - Lisbeth Dubiel, næstformand - 
Mari-Ann Lind, sekretær - Hanne Ginge og Cathrine Hovmand  
 
Alle, der har lyst til at deltage aktivt, er velkomne med ideer og til at deltage i møderne. 
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til d. 21. november kl. 15.00 på lærerværelset på Kildeskolen 
– I er hjerteligt velkomne, hvis I har lyst til at deltage, og har I noget på hjerte før den dato, 
så mail til mari-ann.lind@email.dk eller kontakt Lisbeth eller Hanne på skolen. 
  
Vores ønske er at have mulighed for at kunne give Kildeskolens elever nogle ekstra 
oplevelser og muligheder for aktiviteter – både på legepladsen, til lejrskoler og ekskursioner. 
Så vi ønsker en aktiv forening, hvor alle betaler det årlige medlemskab, tager del i 
renovationer og i udførelse af nye ideer – der er brug for din støtte! 
                         

۞ 



 6 

Vidste du at:  
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Billeder fra temaugen – De Nordiske lande 
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