
En palet med mange farver!  
 

At gå i skole er meget andet end at sidde på sin plads og 

læse bøger.  

 

Luciakoret øver sig på livet løs, 3. klasse går i teater, 

Miljørådet planlægger at afholde en fest på skolen for at 

fejre det tredje Grønne Flag, en masse elever forbereder 

deres forestillinger til Julefesten, der lyttes til gammel 

popmusik, i køkkenet kokkereres vietnamesiske chiliretter, 

9. og 10. tager til Forum på Uddannelsesmesse, 8. arbejder 

med at hjerte-lunge funktioner på Experimentarium, en 

gruppe elever hjælper forskere fra Aarhus Universit, 5. 

klasse forbereder og afholder deres egen julebasar, 

elevrådet arbejdet med skolens toiletforhold, 3.-6. klasse 

tager fat på GoCook projektet, to klasser hjælper IBIS 

med et spændende pilotprojekt mens andre elever leder 

efter praktikpladser.  

 

Ja, sådan ser paletten ud, når man kaster blikket tilbage på 

en ganske almindelig november måned på Kildeskolen!  

 

Her i Kildeskolenyt! vil vi gerne fortælle om palettens 

farver. 

 

Vi glæder os til alle til JULEFESTEN lørdag den 7/12 

mellem 13 og 17.  

 

Det bliver rigtig hyggeligt! 
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Skolekalender  

December                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag 2.  

Tirsdag 3.  

Onsdag 4.  

Torsdag 5.  

Fredag 6.  

Lørdag 7. JULEFEST 13:00 til 17:00 

  

Mandag 9.  

Tirsdag 10.  

Onsdag 11.  

Torsdag 12.  

Fredag 13. GRØNT FLAG/SKOLE 16:00 

  

Mandag 16.  

Tirsdag 17.  

Onsdag 18.  

Torsdag 19.  Forældrekonsultation 7. klasse 

Fredag 20. Sidste skoledag før juleferien! SFO og Klub er åbne  

  

Mandag 23.  

 

 

 

 

 

 

 

JULEFERIE - Skole, SFO og Klub er lukket. 

Tirsdag 24. 

Onsdag 25.  

Torsdag 26. 

Fredag 27. 

 

Mandag 30. 

Tirsdag 31. 

Onsdag 1/1 

Torsdag 2/1   

Fredag 3/1   

 

Vi ses igen mandag den 6. januar 2013! 
 

Husk at der er kaffe i SFO’en fredag den 13.  

mellem 14:00 og 16:00!  
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JULEFEST 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kære elever, forældre, bedsteforældre, 

støtteforeningsmedlemmer, gamle elever og  

venner af huset 
 

Kildeskolens støtteforening inviterer hermed til årets julefest på Kildeskolen 

 

Lørdag den 7. december mellem kl. 13:00 og 17:00 

 
Underholdning med børnene fra 0.-5.klasse starter kl. 13:30.  

 

Dagen byder på en masse aktiviteter, så som fiskedam, konkurrencer, lotteri og salg af 

børnenes kreationer. 

  

Vi slutter af med Luciaoptoget kl. 17:00.  

 

Kaffe, te, sodavand, øl, lidt julesnask og andet kan købes i køkkenet.  

 

Indgangsbillet koster 20,- for voksne og børn. Der er lodtrækning på indgangsbilletten, hvor 

der kan vindes flotte præmier.   

 

Vi glæder os rigtig meget til at julehygge sammen med jer  
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Et nyt grønt flag! 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÅ: 
 

I er alle inviteret til  
 

GRØN SKOLE GRØNT FLAG 

FLAG FEST 
 

fredag den 13/12 klokken kl. 16:00 
 

 

Efter flaghejsningen er der kaffe og kage! 

 

 

Uddannelsesmesse 

 

Tirsdag den 22/11 drog 9. og 10. klasse på 

Uddannelsesmesse i Forum.   

 

Her mødte eleverne repræsentanter for 

gymnasieretningerne og mange af de 

erhvervsfaglige uddannelser.  

 

En interessant dag med bunkevis af information!   

  

Den 14 oktober blev vores GRØN SKOLE 

GRØNT FLAG projekt om VAND godkendt 

og for at fejre det, hyggede Miljørådet sig 

med kage ved mødet den 12/11.  

 

Medlemmerne er nu i fuld gang med at 

planlægge, hvordan flag-festen skal 

afholdes den 13/12.  

  
 

http://www.google.dk/imgres?q=gr%C3%B8nt+flag&hl=da&biw=1440&bih=760&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ufKe7RiEiYS3HM:&imgrefurl=http://uddannelsesforum2009.emu.dk/udstillere/oversigt/friluftsraadet.html&docid=9nRHZwdtSbb-yM&imgurl=http://uddannelsesforum2009.emu.dk/billeder/logo/udstillere/logo_friluftsraadet_gif.gif&w=423&h=140&ei=XwutTr6cOM6N4gSqzbSCDw&zoom=1
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Kender du nogen? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åben Skole 
 

 

Torsdag den 7. november mellem 16 og 19 deltog vi i 

det landsdækkende arrangement Åben Skole, hvor 

forældre kunne besøge friskoler og folkeskoler for at 

stifte bekendtskab med de mange forskellige tilbud. 

 

I år deltog 3 Valbyskoler i arrangementet – vi håber 

selvfølgelig, at flere vil deltage til næste år!     

  

Indskrivningen til børnehaveklassen 2013-2014 

er åben.  

 

Vi ønsker en 0. klasse med højest 18 elever, der 

skal starte august 2014.  

 

I løbet af dette skoleår kan interesserede 

forældre og børn komme på besøg i 0. klasse 

tre gange.  

 

Der er stadig plads i andre klasser. 

 

Der er også plads i næste års 10. klasse. 

 

Hvis du kender nogen, som leder efter en god 

skole med dygtige og engagerede lærere, skal 

du bede dem kontakte os på 38790140 – så 

arrangerer vi en rundvisning.  

 

De kan også læse om Kildeskolen på 

www.kildeskolen.dk , hvor de fleste spørgsmål 

om skolen bliver besvaret.     

 
 

http://www.kildeskolen.dk/
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Med 8. på Experimentariet 
 

 
Benjamin og Yarik undersøger et hjerte 

 

Den 4. november tog 8. klasse en tur på Experimentariet, hvor eleverne skulle arbejde i et 

hjerte-lunge værksted.  

 

Det var ikke lige 

den lækreste 

oplevelse, men de 

lærte meget om 

blodkredsløbet og 

åndedrætssystemet.  

 

Forinden lavede de 

en masse 

undersøgelser på 

tilfældige 

besøgende, som 

skulle påvise 

påstande om    

       

Jeanett puster lunger op.                                                eksempelvis alderens indflydelse på hvilepuls.  

 

Det helt store øjeblik var, da de skulle puste lungerne op gennem en gummislange. 
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Chili 
I forbindelse med emnet fordøjelsessystemet 

snakkede vi om tungens opbygning og funktion. En 

af de bedste og sjoveste måder at undersøge det på er 

at prøvesmage chilifrugter. Heldigvis er biologilæreren i 9. klasse en brændende 

chilientusiast, så det kunne let arrangeres. Han havde skaffet en omgang jalapenôs, Starfish, 

Gul Habanero og Red Salvina. 

 

Udover at lære om tungens opbygning og funktion, 

stiftede eleverne bekendtskab med Scovilleskalaen, som 

er den skala, chilifrugtens styrke måles efter. Capsaicin 

er det stof, der giver en brændende fornemmelse, men 

samtidig er stoffet godt for blodomløbet. Det giver 

hyperaktivitet, meget varme hænder og sætter 

forbrændingen i vejret – hvilket blandt andet er årsagen 

til, at det anbefales mennesker med for lavt stofskifte at 

spise chili. 

 

Eleverne skulle have noget at sammenligne med, derfor lagde vi ud med en jalapenô (det er 

den frugt, der er anvendt i billedet ”HOT” i overskriften). Den ligger på 10.000 enheder på 

skalaen. Derefter smagte de en Starfish (billedet herover) på 20.000 enheder. Den gule 

Habanero (billedet til venstre) trak tænder ud med sine  

325.000 enheder – men værst var dog Red Salvina med 

grufulde 557.000 enheder. Den var verdens stærkeste i 

Guinness Rekordbog indtil 2006 og blev afløst af Bhut 

Jolokia på 1.041.000 enheder!  

 

Eleverne havde forberedt sig og var klar til 

prøvesmagningen med 1 liter mælk foran sig – og den 

blev der rigelig brug for. De nappede en skive Red 

Salvina (billedet nedenfor), og så startede balladen!  

Brandvæsnet burde i den grad være tilkaldt for at slukke 

de stikflammer, der stod ud af munden på eleverne, og de 

tog nærmest hovedspring i mælken.  

 

10. klasse var misundelige, så de fik en prøvesmagning dagen 

derpå. Det gav, mærkeligt nok, den samme ballade!    
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Besøg fra Aarhus universitet 
 

En dag i november fik 9. klasse fint besøg af folk fra Instituttet for Uddannelse og 

Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet, som er i gang med landsdækkende undersøgelse 

af børn og unges it-

kundskaber.  
 

Instituttet leverede 

bærbare pc`er til 

undersøgelsen, som 

varede i to timer. 

 

Når resultatet af 

undersøgelsen er klar, 

kan vi sammenligne 

resultatet fra vores 

skole med landets andre 

skoler. 

 
 

60'er musik  
Der var mange, som vendte hovedet på gangen, da tonerne af legendariske 60’er bands 

strømmede ud fra it-lokalet.  
 

8. og 9. klasse var i gang med et tværfagligt 

projekt om Vietnam, hvor eleverne skulle 

arbejde helt selvstændigt.  

 

Men det er svært at beskæftige sig med 

Vietnam uden at komme ind på tidsperiodens 

musikkultur.  

 

Eleverne vurderede musikvideoer med 

Beatles, Rolling Stones og andre. Hvem kan 

lade være med at rocke med på tonerne af 

She Loves You eller Satisfaction?  

 

En gruppe satte sig for at undersøge, om vi 

kan undlade at svinge hoved og krop, når der 

er rytmer i luften. De lånte en flok elever fra 5. klasse og lod dem se en musikvideo med 

Mamas and Pappas, der spillede nummeret California Dreaming. Og nej, selvom de blev 

bedt om at sidde stille og lytte, svingede hoveder og fødder helt automatisk! 
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Pausegymnastik 
  

Da vi fik ødelagt vores tag under stormen for 

nylig, måtte eleverne ikke gå ud i frikvartererne 

de følgende dagene. Derfor kastede vi os over 

gymnastik i fællesrummet med øvelser, som 

eleverne havde lært i sidste måneds 

masseeksperiment.   

 

5. klasse var på pletten og viste eleverne fra 0. 

til 4. klasse, hvordan man gjorde.  

 

 

GOODMORNING VIETNAM! 

 

Der breder sig en herlig duft på 

hele skolen, en duft, der vækker 

undren og får maverne til at 

knurre.  

 

8. og 9. klasse sluttede deres 

forløb om Vietnam af med den 

vietnamesiske ret Ga Xa Ot.  

 

Det handlede om Vietnam og 

det vietnamesiske køkken, så 

selvfølgelig skulle retten 

indtages med spisepinde – en 

sjov udfordring for alle.  

 

Den vietnamesiske madret bød 

på en smagsoplevelse, der er 

særlig for det vietnamesiske 

køkken. Retten består af 

kyllingekød med grøntsager, 

der er smagt til med sirup og 

jalapenôs.  

 

Til foråret kaster vi os over 

næste forløb, som handler om Italien. Der skal selvfølgelig være madlavning på programmet.  

 

Det er en dejlig måde at lære om et emne på.   
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Julebasar i 5. klasse 
Af Hanne Ginge-Nielsen 

 

5. klasse mangler penge i klassekassen – hvad gør vi 

så? Vi skal da have en før-julebasar – så hjem og 

rydde op og ”give plads til nye julegaver”. Herefter 

skulle der reklameres, så omverdenen kunne se, at 

det var her det skete. 

 

 

De blev helt gode til at prutte om prisen! Der blev “solgt” 

mange blyanter, planter og endda plastikposer. Alle prøvede 

at opnå den bedste pris, og de blev skræmmende gode. En 

advarsel til alle handlende! 

 

Opsætning af boderne, slæbe borde og stole og forvandle 

rummet til en basar. Der skulle røde og hvide strimler på 

bordene, varerne sættes op i kategorier: Kage, saftevand, 

tombola, tøj, legetøj, pyntegenstande, bøger og elektronik. 

 

Så skulle vi lige øve lidt hovedregning, for det er jo ikke 

smart at skulle spørge kunderne om, hvor meget de skal have 

tilbage. Papir og blyant blev tilladt, men ikke mobiler. 

 

Salget åbnede, råberne var ud at annoncere: Kom og køb! Det var de gode til! 

Et par timers åbne boder med jævnt besøg. Eleverne knoklede og gjorde, hvad de kunne. 

Der var lidt for få handlende, men de der var, var gode, så vi opnåede vores mål: At få 

klassekassen i plus. 

 

Oprydning, nedpakning og alle kunne gå hjem og holde weekend. Mange tak til de 

sædvanlige meget hjælpsomme forældre! 

 

GoCook 
 

Igen i år har 3., 4., 5. og 6. klasse deltaget i 

årets GoCooks Smagekasse-projekt, hvor 

132 000 elever i Danmark fik gratis råvarer 

til at lave mad med. Vi lavede rodfrugt-

rösti med ingefærdressing og gulerods-

æbledessert. Det var igen i år en kæmpe 

succes!  
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IBIS O-løb 

pilotprojekt 
  

Torsdag den 28. november fik 5. og 6. 

klasse besøg af Michael, Karina og Britt 

fra IBIS, som er den organisation, der står 

for Læseraketten og Hele Verden i Skole i 

Danmark. Britt havde kontaktet skolen og 

spurgt, om vi havde en 5. klasse, der ville 

være med til at teste noget nyt: Et 

orienteringsløb, hvor alle posterne 

drejede sig om Nicaragua og de børn. 

 

Det havde vi, og både 5. og 6. klasse ville gerne være med til at teste pilotprojektet. 

  

Torsdag morgen ankom Michael, Karina og Britt fra IBIS, og vi satte i fællesskab løbet op 

på skolen med indendørs og udendørs poster. Posterne handlede om indsamling af affald (en 

stor ressource i Nicaragua), om samarbejde (eleverne skulle passere en ”flod”), om at lave en 

sang om Danmark, om kroppens dele 

(hvilket kun er del af pensum på fine 

privatskoler i Nicaragua) og om 

akrobatik. Der var i alt otte helt 

forskellige poster, som eleverne 

kastede sig over – de var super gode. 

  

Under hele løbet arbejdede eleverne 

sammen i mindre hold, og hvert hold 

havde en mobiltelefon, som de brugte 

til at scanne QR-koder og læse 

opgaver. Nogle svar skulle filmes, mens andre quizsvar skulle besvares på papir eller 

fotograferes. Alle foto og filmsvar blev uploadet på en blog, så elever på andre skoler kan se, 

hvordan man kan lave posterne. 

  

Der knoklede i 3 timer, og de fleste hold nåede samtlige poster. Der var en del tekniske 

problemer, som IBIS-folkene nu skal hjem og arbejde videre med.  

 

Vore tre gæster var utrolig glade for, at eleverne ville hjælpe med at teste løbet og 

bemærkede til sidst: “Hvor er det bare nogle dejlige elever, I har!”  

 

Og det kan vi jo kun være enige om! 

  

Hele projektet kan ses på http://orejsen.tumblr.com/ 

http://orejsen.tumblr.com/
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Med 3. klasse i teater 
 

3.klasse har gennem de sidste par 

måneder fået læst højt af Ronja 

Røverdatter, som er en af Astrid 

Lindgrens fantastiske bøger.  

 

Derfor skulle hele klassen selvfølgelig i 

teater med Anna den 12. november for at 

overvære forestillingen Ronja 

Røverdatter i teateret Zeppelin på 

Vesterbro.  

 

Der var stor begejstring over at se 

historien udspille sig i levende live. Den 

var både spændende og sjov.  

 

Lidt uhyggelig var den også med 

skovheksene, der bevægede sig meget tæt 

på publikum.  

 

 

 

 
 

God Jul og               

Godt Nytår! 


