Kildeskolenyt!
En kort måned med mange
aktiviteter!
I oktober havde vi en uges efterårsferie – og det med godt
vejr.
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Hos Karen Blixen
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Trods den korte måned nåede vi alligevel en hel masse på
skolen: Der var både TEMA-uge, Arbejdsweekend,
Uddannelsesmesse og Terminsprøver. Og der var
Motionsdag, Chili-udfordring, Klima-safari, Lejrskole,
besøg på National Museet, feltundersøgelse samt besøg
hos Karen Blixen og på Københavns Universitet. Sikke en
måned!
I den kommende tid arbejder rigtig mange elever med at
forberede underholdningen til årets Julefest – sæt kryds i
kalenderen lørdag den 8. december!
Vi skal også til at melde børn ind i næste års 0. klasse. Det
er MEGET, MEGET VIGTIGT, at I hurtigt giver besked
til Christine, hvis der er små-søskende, som fylder 6 år i
2019!
Og endelig gentager vi succesen med en debateftermiddag med temaet: Er vi skærmjunkier? Ja, vi er alle
udfordret af den elektroniske verden. Invitation findes
sidst i bladet.
Og ellers – nyd et skønt nummer af Kildeskolenyt!

© 2018 ved Kildeskolen Valby. Alle rettigheder forbeholdt. Kildeskolen Valby har licensrettighed til at
bruge Applied Scholastics TM (anvendt læring) undervisningsmetode. Applied Scholastics TM er et
indregistreret vare- og servicemærke, ejet af ABLE Int. (Association for Better Living and Education
International) og brugt med dets tilladelse.

Skolekalender
November
Torsdag 1.
Fredag 2.
Mandag 5.
Tirsdag 6.
Onsdag 7.
Torsdag 8.
Fredag 9.

Deadline praktiksedler
Forældrekonsultation 2. klasse

Mandag 12.
Tirsdag 13.
Onsdag 14.
Torsdag 15.

Forældrekonsultation 8. klasse
Forældrekonsultation 4. klasse

Brobygning 10. klasse

ER VI SKÆRMJUNKIER?
Debatdag på skolen 16:30 til 18:30 - alle forældre er velkomne!

Fredag 16.
Mandag 19.
Tirsdag 20.
Onsdag 21.
Torsdag 22.
Fredag 23.
Mandag 26.
Tirsdag 27.
Onsdag 28.
Torsdag 29.
Fredag 30.

Fælles uddannelsesvejledning for 9. og 10. klasse

Forældrekonsultation 6. klasse

Forældrekonsultation 0. klasse

Der er kaffe i SFO’en den sidste fredag i måneden mellem 14 og 16

OG HUSK OGSÅ AT DER ER JULEFEST
LØRDAG DEN 8. DECEMBER
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Indskrivning i 0. klasse, 2019
Vi skal i gang med at indskrive nye elever til 0. klasse, som starter i august 2019.
Indskrivningen gælder alle børn, som fylder 6 år i 2019.
Som sædvanlig kommer Lillebror og Lillesøster i første række!
Da der kun er plads til 20 børn i klassen, vil vi gerne have at vide, om I har børn, der
skal meldes ind. Når det er afklaret, kan vi melde andre ind.
Send med det samme en mail til mig på
christine.kildeskolen@gmail.com
I kan også ringe til kontoret på 38790140 og give besked til Marie.
Med venlig hilsen
Christine
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Arbejdsweekenden!
Tak til alle 65 deltagere i oktober
måneds arbejdsweekend.
Det blev et par hyggelige og
produktive dage - og en flot skole.
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Copenhagen Skills
I oktober besøgte eleverne fra 8., 9. og 10.
klasse Bella Centret for at høre mere om
de mange uddannelsesmuligheder efter 9.
eller 10. klasse.
Det blev en spændende dag med massevis
af informationer om erhvervsuddannelser,
gymnasier, 10. klasses tilbud, HF og det
nye tilbud, EUX, hvor de studerende
kombinerer en erhvervsuddannelse med
gymnasiet.

Terminsprøver
Lige før efterårsferien afholdt
vi årets første terminsprøver for
9. og 10. klasse - fire dage med
dyb koncentration.
Alle eleverne gennemgik
prøver i skriftlig fremstilling,
dansk læsetest, dansk
retskrivning, matematik med og
uden hjælpemidler samt
skriftlig engelsk.
9. klasse kom også op i skriftlig
biologi, skriftlig geografi og
skriftlig fysik.
Prøverne skal hjælpe hver elev til at overveje hvilken indsats, der skal gøres resten af
skoleåret.

Hvorfor har vi 10. klasse?
Læs brochuren på hjemmesiden.
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Halsbrand!
Den 5. oktober var det atter
tid til årets chili-challenge –
en skoledag i helvede.
Modsat de foregående år,
omfattede udfordringen fem
udvalgte frugter fra den milde
Jalapenôs til den frygtede
Carolina Reaper (se billedet),
verdens stærkeste chili.
Deltagerne blev sat i stævne
af lærerne Dennis og
Andreas. Vi mistede 3
deltagere efter en Chocolate
Scotch Bonnet, og endnu én
efter Bhut Jolokia Orange. I finalen var der 4 deltagere, som sluttede af med en Carolina
Reaper. Lærerne og 2 kæmpende elever var glade for, at der ikke findes stærkere chilier, for
nu var grænsen nået!

Klima-safari med 8. klasse
Vi nåede lige med på
Klimasafari i København
med 8. klasse.
Vi fik muligheden for at
komme ind i den store
globe og se en film om
klimaforandringerne.
En del af det, vi kunne se,
var live billeder fra
NASAs klima-satellitter.
De viser, hvor alle skyer
er på kloden lige nu.
Spændende!
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På lejrskole med 1. klasse
Af Christine og Mikkel

Den 1. oktober mødtes elever og forældre på
Københavns Hovedbanegård - vi skulle til Holbæk
og besøge Andelsbyen.
Andelsbyen er en lille by, hvor tiden er skruet 100
år tilbage. Der er en legetøjsbutik med
gammeldags legetøj, en lille bager, en slagter og
en Brugsforening, hvor man kan købe alverdens
ting og sager: Glansbilleder, små biler, slik med
mere. Der er også en kirke med præstebolig, en
gammel skole og en hestestald. En hel tidslomme!
Vi havde de mest fantastiske og lærerige
undervisningsforløb fra mandag til torsdag!
Først blev eleverne indlogeret på deres værelser.
Og så, for at leve os helt ind i rollerne, blev
eleverne iklædt datidens tøj. Pigerne fik
tørklæder om hovedet, kjoler og forklæde.
Drengene blev iført kasketter og de fineste
"Emil fra Lønneberg" skjorter, som de skulle
have på hver dag. Flere skjorter var dekoreret
med marmelade, kakao og snavs, da vi nåede
torsdag.
Og så gjaldt det husmandsstedet. Her var
eleverne med til at genne gæs og give høns og
grise mad. Drengene slog græs og bar affald ud
på møddingen. Pigerne plukkede æbler og
lavede mad i køkkenet. Dengang arbejdede
drengene jo i marken og pigerne i køkkenet.
Den næste dag lærte børnene at male mel, som
skulle bruges til at lave deres egne pandekager
på et gammelt komfur med åben ild.
Så kom dagen, hvor eleverne lærte at bage boller og brød og vaske tøj på gammeldags
manér. De sleb også deres træ-smørknive, som de tog med hjem fra turen.
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Senere den dag gik de i den gamle
skole - det var strengt! Da
eleverne stod i to rækker foran
skolen, hvor skolelæreren fortalte,
at de skal bukke og neje, når han
kommer ind i klassen (og KUN
tale når de bliver spurgt), hviskede
en af drengene til sin
sidekammerat: "Jeg synes
allerede, at det er alt for skrapt
nu!"
To piger forrest i klassen sad og
hang hen over deres pult. Da
læreren fortalte om spanskrør og
tamp (som man brugte som afstraffelse dengang), fik de øjne som tekopper, rettede sig op og
tog øjeblikkelig hænderne ned UNDER pulten. Uha! Vi er sikre på, at de er MEGET glade
for skolen anno 2018!
Torsdag kunne eleverne bruge deres medbragte lommepenge. De var ellevilde! Nogle købte
slik for alle pengene, mens andre købte små gaver fra Hæklehuset og Brugsforeningen. På
vej tilbage fra det store indkøb, besøgte vi kirken og præsteboligen.
Alle fik set rigtig meget natur. Vi
kørte i hestevogn, gik tur i skoven
og samlede træstokke, kørte i
sæbekassebiler, spillede fodbold
og løb på de store græsplæner.
Fredag morgen skulle vi hjem.
Der blev hurtigt pakket og gjort
rent i barakkerne, hvor vi havde
sovet. Alle glædede sig til at
komme hjem men også til at fejre
Emils fødselsdag! Der var pyntet
op med flag i spisesalen og der
blev serveret lækre bananpandekager - og så var der
fødselsdagssang og hurra-råb.
Jo - vi havde en fantastisk lejrskole! SKØØØØNT at lære alle de dejlige elever yderligere at
kende. Og en stor tak til forældregruppen, som arrangerede hjemkørsel af børnene i deres
biler - og en farmor, som bor tæt på Andelsbyen, der kom en eftermiddag med hjemmelavet
kringle og kakaomælk.
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Hvor er vi heldige!
I historie arbejder 4. klasse med bronzealderen.
Tænk bare: På en formiddag kan vi nå ind på
National Museet og se de ting, der er beskrevet
i historiebogen!
Interessen er stor, når vi når frem til lurerne,
solvognen, Egtvedpigen og alle smykkerne.

Snegleløb –
feltundersøgelse i 7.
klasse
I biologi har 7. klasse været på
feltundersøgelse i parken på den anden
side af vejen og fundet snegle.
Da det lykkedes os at finde et par stykker,
ville vi lave et sneglevæddeløb. Det var
sneglene dog ikke helt med på, så vi
måtte droppe det denne gang og prøver igen
til foråret, hvor der forhåbentlig er lidt mere "fut" i dem.
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Hjemme hos
Karen Blixen
Af Karen Marie
4. og 5. klasse besøgte Karen
Blixens hjem i strålende
solskin. Et smukt gammelt
hus, høje træer og dalende
efterårsblade, som eleverne
morede sig med at fange, før
vinden tog dem. Rungsted
Havn var også en perfekt
ramme om frokosten.
Louise bød velkommen til
Rungstedlund og fortalte om KBs liv både i Danmark og Afrika. Det forløb vi skulle
gennemgå hed "Malende fortællinger".
Øjne og ører var vidt åbne. Vi fik en
vildt spændende introduktion til
KB som maler. Via spørgsmål og
svar blev eleverne draget ind i de
historier, som KBs billeder
fortæller.
Elever spurgte om, hvorfor KB ikke
bare fotograferede. Og hendes svar:
"Dengang kunne man ikke tage
farvefotos - og farverne betyder
meget."
Andre svar: "Baggrunden er helt
neutral for ikke at tage
opmærksomhed væk fra ansigtet."
"Skakbrættet symboliserer strategi. Uglen er med for at vise, at man skal være klog for at
spille skak."
En elev bemærkede: "Drengen ser nuttet og tilfreds ud - han kigger direkte på én. Det billede
får mig til at tænke på Mona Lisa - øjnene følger mig."
Alle var optaget af det spændende forløb, og klasserne fik megen ros for deres engagement
og opførsel. Louise sagde, at de sagtens kunne måle sig med en gymnasieklasse!
Vi har god grund til at være stolte af børnene!
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Temauge
Af Maria og Karen Marie
I dagligdagen kan mødet med vejr og natur nemt begrænse sig
til en skolegård, en kort tur fra toget og hen til skolen osv. Alle
erfaringer siger imidlertid, at det er langt sjovere at være
deltager i end at være tilskuer til udelivet.
Med udgangspunkt i Friluftsrådets undersøgelse, der viser, at
rigtig mange skolebørn aldrig har været på fx en strand,
besluttede vi, at temaugen skulle handle om at få eleverne
UD i naturen, bruge deres sanser og opleve det hele fra
første parket.
Alle - på nær 7. klasse som havde et spændende projekt om demokrati, og 9./10. som havde
terminsprøver - var fra mandag til torsdag ude af huset på skønne ture i naturen.
I 0. til 5. var klasserne slået sammen to og to. Fra 6. klasse arbejdede klasserne individuelt
eller sammen, når det var gavnligt.
Alle klasser havde masser af skønne oplevelser forskellige steder i vores skønne danske
natur.

0. og 1. klasse var blandt
andet på stranden, hvor de
smagte på vandet og lærte, at
det var saltvand. De var også
ved Harrestrup Å, hvor de
fandt bark, grankogler,
kastanjer, sneglehuse, agern
og blade. På tur til skoven fik
de også helt unikt lov til at
opleve en kronhjort på nært
hold – den var kun 3-4 meter
fra børnene, som var vildt
imponerede. Der blev
ydermere lavet flotte naturplancher af fundene fra de
andre dage og bagt lækre
muffins. Mums!
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2. og 3. klasse var på Vestvolden om mandagen og
gik fra Jyllingevej til Roskildevej. Her så de får,
kanoner, togvogn og rigtig mange grøfter som
eleverne hoppede over. Så nu ved de hvad en grøft
er. Forsvarsværkerne i volden mente en del elever
var hjemsøgte.
Tirsdag gik turen til Kalvebod Brygge. Her blev der
savet vandrestave, gået på sneglestien, lavet bål og
leget i det store skib. Da de kom fri af bygninger og
træer,
udbrød en
elev "Det er
jo hele
verden".

Onsdag var de i Frederiksberg Have. Her så
eleverne en meget "friseret" natur. Der var grågæs,
egern og ikke mindst et kanon godt udsyn til
elefanterne i Zoologisk Have.
Torsdag tog de til Ishøj Strand. Her blev der bygget
moler,
hoppet i
bølger og
taget
brusebad under den kolde bruser. Flere elever gav
udtryk for, at sådan et sted havde de aldrig været.
4. og 5. klasse var vidt omkring i løbet af ugen. De
var en tur ved Damhussøen i blæsevejr, hvor en
gruppe bl.a. løb frem og tilbage mellem søen og
engen, for at finde ud af, om der var forskel på
duftene det ene og det andet sted. De var også på
kanalrundfart med de gule havnebusser – her så de
det nye og det gamle København fra vandet
inklusive Det Kongelige Bibliotek og Den Sorte
Diamant, som imponerede flere elever.
Refshaleøen besøgte de også i ugens løb, gik lange
ture, så vindmøller, løb rundt på B&W-området og
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meget andet. De fire dage i naturen fik også rykket lidt ved elevernes holdninger til naturen.
Et par af pigerne fra 4. klasses var startet ud med
at trække sig fra snavsede blade og sten, men
sluttede af med at nyde naturen i fulde drag!
6. klasse arbejdede med udgangspunkt i den
nordiske natur – mandag tog de ud for at opleve
utæmmet dansk natur på Sydhavnstippen, et
fantastisk uspoleret område med fritgående får
og Alpakaer, som eleverne var heldige at
komme i nærkontakt med. De var også en tur på
Slusen, hvor de så en rigtig sluse ”in action” og
fik plukket og smagt på vildtvoksende havtorn –
en meget sur oplevelse for nogle af eleverne.
Refshaleøen blev også besøgt, og her var det

især vandet, de fine husbåde og
container-lejlighederne, der var i
fokus. En heldagstur til Hareskoven
i det smukke solskinsvejr var
ydermere på programmet i ugens
løb. Her blev der blandt andet
fundet utallige alien-lignende
svampearter, indåndet frisk
skovluft, set egern og nydt
madpakker i en smuk skovlysning.

13

8. klasse
startede ugen
med et besøg på
Christiansborg,
sammen med 7.
klasse, hvor de
lærte om
demokrati.
Siden fulgte en
tur til Dragør,
hvor eleverne
via en app blev
sendt rundt i den
gamle by og
lærte om dens
fascinerende
historie – samt nød de skønne omgivelser. Dyrehaven blev besøgt torsdag sammen med 6.
klasse, og der skulle de lave feltundersøgelser af naturen - fx skulle de identificere
forskellige blade, dyre-ekskrementer, uglegylp, træer og meget andet. Til sidst skulle
eleverne fremlægge det, de havde lært om for de andre - midt ude i den store skov blandt
træer og fuglelyde. Dejlig oplevelse!

Alle klasser havde en skøn uge i et herligt sommervejr - og de mange spændende oplevelser
gjorde indtryk på eleverne, som kom med massevis af udtalelser, som fx:
”Jeg var forbavset over, at vindmøller er så store”, ”Der er mange forskellige slags
svømmefugle”, ”Uh, jeg vidste ikke at havtorn var SÅ surt”, ”Det er sejt, at man kan styre et
springvand med lyd”, ”Jeg ku’ godt li’ Amaliehaven”, ”Vi så Knippelsbro, som er på
pengesedlen”, ”Åh, nu kan jeg se hvad symmetri er”.
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Temauge for 7. - Sådan ligger landet…
Af Dennis
I temaugen havde 7.
klasse valgt at
sammenligne landene
Danmark og Vietnam.
Ugen startede med en
rejsevideo om Vietnam,
opklaring af ord og
begreber fra den
politiske verden, som de
sikkert ville støde på
undervejs i temaugen,
samt et besøg i
Folketinget sammen med
8. klasse.

Da vi kom tilbage fra Christiansborg, havde læreren lagt 4 kuverter frem på et bord. Hver
gruppe skulle trække en kuvert, som indeholdt en opgavebeskrivelse. De 4 opgaver fordelte
sig på emnerne: Demografi, geografi, historie og kultur, og grupperne havde nu 4 dage til at
løse deres opgaver. Opgaveløsningen skulle indeholde en sammenligning af Danmark og
Vietnam.
Demografi-gruppen arbejdede
hjemmefra med løbende
kontakt til læreren via telefon.
Selv om skoledagen i temaugen
sluttede kl. 14, blev læreren
ringet op længe efter, hvilket
gav et fingerpeg om, at gruppen
arbejdede hårdt.
Geografi-gruppen byggede en
model af de to lande Det tog en
hel dage at skære landende ud,
og derefter en hel dag at
dekorere dem. Resultatet blev
virkelig flot – bjergkæden i
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Vietnam blev formet af servietter og
lim.
Alle grupperne fremlagde deres
projekter for forældrene fredag den
12. oktober. Geografi-gruppen
opførte et skuespil, hvor de
udfordrede hinanden med fakta om
de to lande, mens de viste
modellerne frem. Da Danmark
forklarede om ytrings- og
religionsfrihed, kom Vietnam til
kort. Vietnam vandt til gengæld
klart med tropisk klima og palmer.
Kultur-gruppen lærte at lave brochurer i programmet Microsoft Office Publisher. Det tog
dem en hel dag at lære programmet at kende og få den første brochure færdig om Danmark –
gruppen sluttede dagen af med at marinere kyllingekød til den Vietnamesiske madret Ga Xa
Ot. Der var også lige en brochure om Vietnam, som skulle laves færdig, så gruppen fik lidt
sved på panden.
Ved fremlæggelsen viste gruppen en video om tilberedningen af maden til melodien fra TVkøkkenet - og en video med fraklip som en humoristisk afslutning.
Eleverne fik hermed en forsmag på den obligatoriske projektopgave i 9. klasse, og hvordan
man skal kunne klare pressede situationer i arbejdsprocesser og fremlæggelser.

Kroppen
I 4. klasse arbejder eleverne med
kroppens opbygning.
Vi gennemgår de forskellige dele, som en
krop består af, og hvordan vi bruger den
til at opleve verden med de forskellige
sanser.
Vi tester også en række af sanserne blandt andet lugte-, smags- og følesans.
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Motionsdagen
Af Andreas og Mikkel
Hvert år plejer vi at løbe rundt om
Damhussøen, men i år ville vi prøve noget nyt.
Derfor havde vi planlagt en 6-kamp på skolen,
hvor hold på tværs af alle klasser skulle dyste
mod hinanden i sækkeløb, længdespring,
kartoffelløb, synstest, føletest og kryds og
bolle.

En elev fra 9. eller 10. klasse blev udnævnt til
holdkaptajn og fik ansvaret for at føre sit hold
gennem alle 6 discipliner - og så skulle de også
finde på et kampråb. Ved hver disciplin kunne
holdet få point for at vinde kampen, få flest
rigtige, udvise fairplay og for et godt kampråb til slut kunne vi så finde et vinderhold.
Det var en stor fornøjelse at se, hvordan
holdene arbejdede sammen! Der blev heppet,
brølet kampråb og dystet til det sidste! Alle
gjorde det rigtig godt, og det var fantastisk at
se, hvordan der blev knyttet bånd på tværs af klasserne.
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Efter kampene sluttede vi af med at
udnævne vinderholdet, mens vi spiste
sandwichs og drak saftevand.

Stor tak til alle elever og lærere der
deltog, og var med til at gøre dagen til
en rigtig god en!
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Super-smagerne - med 8. klasse på KU
I forbindelse med 8. klasses projekt
om kroppen, var vi på Københavns
Universitet for at deltage i et forløb
om skjult sukker og smagssans.
Eleverne fik en biokemisk
gennemgang af forskellige sukkerforbindelser, og der blev lavet
mange forsøg. De skulle lave en
kvalitativ undersøgelse af nogle
mad- og drikkevarer og bagefter en
kvantitativ undersøgelse, hvor
sukkerindholdet blev målt med et
sukker-refraktometer.
Tænk en gang: Rå løg indeholder lige så meget sukker som et æble! En super spændende
oplevelse.

Ler-demo
Hvordan skal man vise noget,
man ikke kan se?
Det støder vi tit på i fysik/kemi,
hvor eleverne skal arbejde med
atomer - og dem kan vi ikke en
gang se med et mikroskop.
Så kan man da heldigvis lave
modeller af atomer i ler - og nu
bliver det meget lettere at
forholde sig til, hvordan atomerne
kan sætte sig sammen eller
forandre sig.
Som opstart i kemi laver eleverne
en række lerdemo'er af atomer og
deres bestanddele - her har vi et
vandmolekyle.
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INVITATION TIL
DEBAT-DAG SKOLEN

Er vi skærmjunkier?
For nyligt viste DR2 programmet Eksperimentet: Familien som skærmjunkier
Vi ser programmet sammen og får en debat
Hvordan påvirker skærmen dit barn og din familie?
Skal vi gøre noget ved det?
Vi mødes på 2. sal

Torsdag den 15. november 16:30 til 18:30
Hilsen fra Maria, Christine og Karen Marie


Sæt mærke i kalenderen

Tag børnene med!
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