Kildeskolenyt!
En måned med ”gang i den”…
Så enkelt kan det siges – eleverne kom tilbage fra en dejlig
juleferie og kastede sig straks over bøger, projekter,
undersøgelser og en masse andet.
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Nyt fra Sørens
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I 9. klasse handlede den første uge om projekter under
overskriften Samfund. Mandagen efter blev vi beriget med
spændende foredrag om religion, behandling af psykisk
belastede patienter, sociale medier og konspirationsteorier.
Jo, vi kom vidt omkring!
Samme uge beskæftigede 10. klasse sig med deres
uddannelsesmuligheder, og tirsdagens foredrag handlede
så om at blive sygeplejerske, ingeniør, advokat, tandlæge
og klubpædagog. Ligeledes en skøn aften, hvor eleverne
trådte i karakter – de ved godt, hvad de vil!
Med 15 skoledage er februar skoleårets korteste måned.
Der er vinterferie fra den 12. til den 16. februar – husk
dog, at der er åbent i SFO’en i de 5 dage.
Inden ferien afholder vi terminsprøver for 9. og 10. klasse,
og lige efter, mandag den 19., er der informationsaften om
årets overlevelsestur Eaglewatch 2018.
Og det kan du læse om her i Kildeskolenyt!
PS: Vores feriekalender på hjemmesiden er rettet nu!
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Skolekalender
Februar
Torsdag 1.
Fredag 2.
Mandag 5.
Tirsdag 6
Onsdag 7.
Torsdag 8.
Fredag 9.
Mandag 12.

TERMINSPRØVER II
9. og 10. klasse.
Sex i uge 6
TERMINSPRØVER II
9. og 10. klasse.
FASTELAVN
for SFO-børn

VINTERFERIE - Ingen underisning
SFO og Klub er åbne hele ugen –
7:00 til 17:00

Tirsdag 13.
Onsdag 14.
Torsdag 15.
Fredag 16.
Mandag 19.
Tirsdag 20.
Onsdag 21.
Torsdag 22.
Fredag 23.

Konsultation 9. klasse
Informationsmøde om Overlevelsestur Eaglewatch 2018
Konsultation 10. klasse
Forældremøde 4. klasse

Mandag 26.
Tirsdag 27.
Onsdag 28.

Husk at der er kaffe i SFO’en den sidste fredag i måneden
mellem 14:00 og 16:00!
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Det kan være svært at finde den
rigtige10. klasse…
Af Niels Bergstedt, skoleleder

Der er 10. klasser, hvor man dyrker sport, hvor man tegner,
maler, designer tøj og en masse andet.
Det er spændende aktiviteter.
Men hvis man gerne vil i gymnasiet eller på HF, er det vigtigt, at blive dygtig i fagene dansk,
matematik, engelsk og fysik.
Det er det, vi arbejder med i 10. klasse – at give eleverne faglig sikkerhed.
Måske har eleven svært ved at analysere tekster. Måske er eleven træt af matematik. Det kan
være, at man ikke har styr på kemiske reaktioner. Måske er der noget, der bare skal repeteres,
før det falder på plads.
Ligegyldigt hvad – 10. klasse bruges på at fjerne usikkerheder og give faglig sikkerhed!
Når det er gjort, er eleven parat til at gå i gymnasiet.
For det meste klarer vi problemerne i klassen. Men hvis noget er for svært, modtager eleven
individuel undervisning og får svar på sine spørgsmål – uden at skulle tænke over, om
spørgsmålene er dumme. Det er de nemlig ikke!
Skriftlige afleveringer ordnes på skolen, og de fleste lektier klares i lektiecaféen.
Selvfølgelig skal eleven selv gøre en indsats! Det ville da også være underligt at gå i
gymnasiet, hvis man ikke har lyst til at gøre en ekstra indsats med alt det faglige.
Når året er gået, skal 10. klasses eleverne op i FP9, Folkeskolens Prøver for 9. klasse. Vi
bruger jo skoleåret på at rydde op i det, de ikke forstod.
Der er for øvrigt ingen grund til at tage FP10 – en god FP9 giver adgang til gymnasiet, HF
og alle de andre uddannelser.
Målet er at gøre hver elev stærk fagligt, så de kan komme videre.
På www.kildeskolen.dk kan I se en brochure om vores 10. klasse. Læs den og find ud af, om
det er noget for jer.
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OVERLEVELSESTUR EAGLEWATCH FORCE – DESERT EAGLE

2018

DER AFHOLDES INFORMATIONSMØDE
MANDAG DEN 19. FEBRUAR
KL. 19.00
KILDESKOLEN, 2. SAL
EFTER MØDET, ÅBNES DER FOR TILMELDING
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Lær At Lære i 4. klasse
Af Karen Marie Juel, klasselærer

Eleverne havde sved på panden, nu skulle de lære at lære! Hvad synes de så selv?

Jeg har fået meget ud af det, det har været meget godt at lære, at hvis jeg spiller fodbold en
dag, og jeg bliver irriteret, er der noget, jeg ikke har forstået. Bliver jeg forvirret, er der en
oversprunget gradient.
Nogle gange er det lidt svært at slå op i en ordbog, men efter Lær at lære er det nemmere.
Du lærer dette gennem trin, så du er med i, hvad man prøver at lære dig.
Jeg har lært, hvordan man kan løse en studiebarriere, jeg kan også hjælpe andre med at
finde deres misforståelse. Jeg har fået meget ud af det, og det var sjovt at lære, hvordan man
lærer.
Jeg lærte, hvad mangel på masse er, og hvad studere betyder. Jeg har lært meget i lær at
lære, jeg er blevet mere klar end jeg var før.
Jeg har fået meget ud af lær at lære. Jeg har lært alle tre barrierer og nu kan jeg gøre lige
hvad jeg vil!!
Jeg lærte en hel masse, ligesom hvordan man slog ord op rigtigt. Jeg har ikke fået så mange
misforståelser mere, og nu har jeg det rigtig godt med ingen misforståelser. Jeg fandt ud af,
hvad en hel masse ord betyder.
۞
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Undersøgelse af kroppen i 4. klasse
Af Heidi Brandt, faglærer i natur/teknologi

I 4. klasse har eleverne arbejdet med kroppens funktioner.
Eleverne har beskæftiget sig med flere kropssystemer, og de har lært, hvordan de forskellige
kredsløb fungerer – blandt andet om blodets kredsløb.
I forbindelse med de forskellige områder har eleverne udformet store plancher, hvor man
tydeligt kan se de mange kredsløb. Til hver illustration er der skrevet små forklaringer.
Modellerne er faktisk et kig ind i deres egne kroppe, hvor man kan se ting som lunge,
fordøjelsessystem og skelet.
De forskellige modeller bliver udstillet på stueetagen.

Besøg vores hjemmeside www.kildeskolen.dk

6

To på kontoret?
Nej, slet ikke!
Men om tre måneder går Karna på pension, og
så tager Marie Jørgensen over.
Marie har allerede flere års erfaring med
arbejdet som sekretær og er noget af en
ækvilibrist på computeren - og det er der brug
for med den it-kyndighed, man skal have nu om dage.
Men det tager selvfølgelig tid at få jobbet ind
under huden - derfor de tre måneders overgang!
Vi byder Marie velkommen som vores nye
skolesekretær!

Nye striber
Efter asfalteringen af vores fortov manglede striberne.
Københavns Kommune sendte nogle asfaltfolk ud, så nu
har vi fået parkeringsbåsene tilbage.

Ventilation i SFO'en
Som afslutning af projektet om SFO'en fik vi
installeret et ventilationsanlæg.
Nu er der hele tiden frisk luft i kælderen.
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Nyt fra Sørens Værksted
Der er jo ingen tvivl om, at SFO-børnene har kæmpe fornøjelse af at gå i Sørens Værksted.
Vi lader billederne tale!
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