Kildeskolenyt!
En begivenhedsrig november!
November blev en travl og begivenhedsrig måned med
besøg af politibetjenten Vlado, kasava-forsøg, studietur til
Berlin, teater-workshop, besøg på Københavns
Universitet, affaldssortering, forberedelse af elever til
deres fremtidige uddannelser, Go Cook, PowerLab, besøg
på Spildevandscentret, besøg af Cirkus Naturligvis,
besøgsdag i 0. klasse og en masse andet.
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Kalender
Invitation til Julefest
Vlado på besøg
Studietur til Berlin
Teater-workshop
Den videre uddannelse
GoCook
PowerLab
Cirkus Naturligvis

Nu står vi foran Jul og Nytår – torsdag den 20/12 er sidste
skoledag i 2018 og torsdag den 3/1 er den første i 2019.
Inden da skal vi have en skøn Julefest, hvor vi håber, at
alle elever, forældre og meget gerne bedsteforældre møder
op – flere klasser og Luciakoret øver sig allerede for at
give jer en rigtig hyggelig dag! December byder også på
erhvervspraktik og tre prøvedage i de store klasser.
Christine og Niels er ved at lave en ny og moderne
hjemmeside samt nye brochurer om skolen. I den
anledning har klasselærerne opfordret forældrene til at
sende en udtalelse – skriv et par linjer og send dem med
det samme til klasselæreren!
For øvrigt: Husk at melde mindre søskende ind i 0. klasse,
hvis de fylder 6 år i 2019.
Og endelig:
Udtalelser

GOD JUL!

© 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
December
Mandag 3.
Tirsdag 4.
Onsdag 5.
Torsdag 6.
Fredag 7.
Lørdag 8.

Erhvervspraktik 8., 9. og 10. klasse

JULEFEST 13:30 til 16:30

Mandag 10.
Tirsdag 11.
Onsdag 12.
Torsdag 13.
Fredag 14.

Forældrekonsultation 7. klasse

Mandag 17.
Tirsdag 18.
Onsdag 19.
Torsdag 20.

Prøver i 9. og 10. klasse – dansk læsning, retskrivning og stil
Prøver i 9. og 10. klasse – matematik uden og med hjælpemidler
Prøve i 9. klasse – skriftlig engelsk ◙ 10. klasse – mundtlig dansk

Sidste skoledag før juleferien!
Vi hygger i klasserne om morgenen SFO og Klub er åbne resten af dagen!

Fredag 21.
Lørdag 22.
Søndag 23.
Mandag 24.
Tirsdag 25.
Onsdag 26.
Torsdag 27.
Fredag 28.
Lørdag 29.
Søndag 30.
Mandag 31.
Tirsdag 1/1
Onsdag 2/1

Juleferie - hele skolen er lukket.

Vi ses igen torsdag den 3. januar 2019!
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JULEFEST 2018

Kære elever, forældre, bedsteforældre,
støtteforeningsmedlemmer, gamle elever og
venner af huset
Kildeskolens Støtteforening inviterer hermed til årets julefest

Lørdag den 8. december mellem kl. 13:30 og 16:30
Underholdning med børnene fra 0.-5.klasse kl. 14:00 og her efter Nisseshow
Luciaoptog kl. 16:00
Tombola og fiskedam med 8. klasse, flødebollesalg med 5. klasse og loppemarked med 4. og
5. klasse - husk at tage penge med!
Kaffe, te, sodavand, øl, æbleskiver og andet kan købes i køkkenet.
Indgangsbillet koster 20,- for voksne og børn. Elever er gratis.
Der er lodtrækning på indgangsbilletten, hvor der kan vindes flotte præmier. Præmierne
bliver udtrukket lige efter Luciaoptoget.
Vi glæder os rigtig meget til at julehygge med jer 
Med venlig hilsen Støtteforeningen
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Vlado på besøg i 7. klasse
Færdselsbetjent, Vlado Lentz, fra
Midt- og Vestsjællands politi er
kendt fra tv-serien Politijagt på
Kanal 5 – for en stund blev han 7.
klassens egen Vlado.
Klasselæreren havde inviteret den
kendte politimand med et oplæg til
klassens kommende stil, der skal
være reportage om en episode, der
netop involverer Vlado. Da
læreren bad om tilladelse til at
bruge Vlados navn og ansigt i
oplægget, tilbød han sin hjælp
med at fortælle om episoden.
Bagefter besvarede Vlado også en masse spørgsmål om politiets arbejde. Ikke mindst om
brugen af cykelhjelm. Det gjorde indtryk, da han fortalte om nogle af de uheld, han havde
været ude til, og tydeligt så forskellen på uheldets udfald med og uden cykelhjelm. Han
kunne særligt godt lide de spørgsmål, der kom fra en af eleverne, som handlede om politiets
forhold til indvandrere. Her var Vlado klar i mælet: Alle er lige for loven! Jo, eleverne fik
mange ideer og input til deres kommende stil.
Afslutningsvis viste han, hvordan man lægger en person i håndjern, hans seje motorcykel og stillede op til selfies og autografer. Tak til Vlado!

Kassava-besøg på
Københavns Uni
10. klasse har været en tur på
Universitetet for at arbejde med
gensplejsning.
Her fik eleverne lov til at prøve at
gensplejse en Kassavaplante, så den
ikke producerer blåsyre.
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Berlin
8. klasses studietur

Så kom endelig dagen, vi alle havde ventet på – studieturen til Tysklands hovedstad, Berlin!
5/11:
Vi mødtes ved bussen ved Hovedbanegården, udfordret af en strejke hos S-togene og en
buschauffør der absolut ville af sted kl. 8.15! Med sidste elev ombord kørte vi til Gedser
Færgehavn, og på den anden side kørte vi videre til busterminalen i Berlin, hvor fra turen gik
med U-Bahn til Alexanderplatz. Aftensmad på One80 Hostel, vores hjem de næste 5 dage,
og fællesmøde om aftenen, hvor vi gennemgik dagbogsskrivning.
6/11:
Eleverne blev delt op i
hold, som hver fik et kort
over Berlin, et hæfte til
dagbog, en parlør over de
mest almindelige udtryk
og vendinger samt
programmet for ugen.
I dag skulle vi på DDRmuseet, have en sprogtur
på Unter den Linden og
se Brandenburger Tor.
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DDR-museet havde opdateret
deres udstillinger med
interaktive platforme, så vi
nu kunne spille os vej frem
gennem historien om det
delte Tyskland. Spændende!
Vi så naturligvis også en rest
af Berlinmuren, som var
højere, end vi havde forstillet
os.
Aftenen endte i Euroshop, da pigerne havde et stort behov for at
pleje deres shopping-gen.
7/11:
Dagen startede med et besøg i Ritter-Sport butikken, hvor man
kunne skabe sin egen chokoladeplade! Der var en spændende tur
mere i vente – nemlig turen ned i Berlins Unterwelten med dansk
tourguide. Man måtte ikke fotografere dernede, så vi har ingen
billeder – men det var en spændende tur med en guide, der var god
til at genskabe den stemning, der måtte have været i det kæmpestore
beskyttelsesanlæg under 2. Verdenskrig.
8/11:
På denne dag gik turen til resterne af koncentrationslejren
Sachenhausen. Der var ikke så meget tilbage af lejren, så det var lidt
svært at sætte sig ind i, hvordan det må have været dengang lejren
var i brug. Vi fik dog en lille ide om det, da vi så sengene i en
mindre barak, hvor der skulle være 400 mand!

9/11:
Hjem igen til Danmark
efter nogle spændende,
sjove og lærerige dage.
Skøn tur!
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Med 9. og 10. til teater-workshop
Af Rikke Pedersen, klasselærer for 9.
Med fokus på livets værdier så
eleverne teaterstykker “intet”, der
er baseret på bogen af samme
navn.
Efter stykket skulle de overveje
hvilke ting, der havde værdi i
deres egne liv og fremvise det på
scenen. Ord som familie og
venner blev nævnt, men også
integritet og ikke at miste mig
selv var med.
Argumenterne for at netop disse
overskrifter var blandt andet: “De
støtter mig og hjælper mig med svære valg”, “Min søster er der til at tale om personlige
problemer, hjælpe med lektier og med, det man ikke kan tale med forældre om”, “Det er
vigtigt at elske, for jeg elsker min familie og mine venner” og “Familien er der altid for mig,
støtter mig og giver tryghed.”
Forløbet afsluttedes som sagt med elevernes fremlæggelse på scenen - en fantastisk øvelse op
til mundtlig eksamen, da det kræver scenisk nærvær – hvilket betyder, at man er til stede og
taler tydelig til sit publikum. En super oplevelse på Teater V!

Uddannelse
I 8. klasse kommer uddannelsesvejleder
Katja for at hjælpe de unge med at
finde ud af, hvad vil fortsætte med, når
de en dag forlader Kildeskolen.
Et af de oplæg, som 8. klasse har været
igennem, handler om deres egne
styrker.
Det var godt at se, at eleverne både
kunne sætte ord på egne og andres gode
sider.
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Affaldssortering
I 3. klasse har eleverne
arbejdet med affaldssortering.
Vi har snakket om hvordan
man sorterede sit affald i
stenalderen og hele vejen op
til vor tid.
Som en eksamen på forløbet,
spillede eleverne et
affaldssorteringspil, hvor
forskellige slags affald skulle
smides ud i de korrekte
containere.

GoCook
I år fik vi Smagskasser til
tre klasser, så der blev
lavet mad i både 4., 5. og
6. klasse. Årets tema var
græskar, og da kasserne
kom lige omkring
Halloween, kunne det
ikke passe bedre.
Vi prøvede at lave
græskar-risotto og
græskar-tærte.
Det var sjovt at arbejde
med græskar, som til vore
opskrifter skulle bages i
ovnen ca. 45 min, og
derefter var ligesom
kartoffelmos at arbejde med. Eleverne har fået opskriftshæfter med hjem, så prøv endelig at
lave nogle af retterne sammen med jeres børn.
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PowerLab
7. klasse var en tur i
PowerLab på
Vestforbrændingen sammen
med Mikkel og hans
studiegruppe på
lærerseminaret.
På vej til kraftværket kom
vi forbi en
transformatorstation, hvor
kraftværkets strøm
transformeres inden den
sendes ud til forbrugerne.
Vi fik en rundtur på
Vestforbrændingen, som
var helt anderledes end den,
vi plejer. Kort tid forinden havde der nemlig været ildebrand i anlægget, så de nu kørte med
deres nød-ovn, mens brandhærgede ledninger blev udskiftet.
Det betød, at vi kom
rundt nogle steder, som
man normalt ikke ser. For
eksempel så vi den gamle
ovn fra 70'erne, som
stadig kører, men gik så
glip af turbine og
generator. (Vi kommer
tilbage i 8. eller 9. klasse
og ser hele anlægget!).
PowerLab er også et
forsøgsværksted, hvor
eleverne undersøger
forskellige fysiske
fænomener og laver
eksperimenter om
varmeveksling og
affaldsforbrænding.
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Spildevandscenter
Avedøre
På Spildevandscenter Avedøre renses
spildevandet fra 250.000 husstande eller fra
godt 1.000.000 mennesker – det er rigtig
meget spildevand! Faktisk ankommer 1
kubikmeter spildevand hvert sekund til centret.

Her renses det først i en rist for større ting,
dernæst i sand- og fedtfang og så skal det
stå i nogle timer og bundfælde. Det mest
omfattende trin i rensningen sker i luftningstankene, hvor vandet står i 58 timer, mens
bakterier renser vandet for forskellige stoffer som urin og afføring. En sidste rensning med
jernchlorid fjerner fosfor (fra vaskepulver) ud af spildevandet. Det tager nogle timer, hvor
kemikalierne bundfælder – og så ledes det rensede vand 1,2 km ud i Køge bugt.
I denne måned har både 6. og 7. klasse
været en tur på Spildevandscentret – i 6.
som et led i undervisningen om vandets
kredsløb, og i 7. som del af et tværfagligt
projekt om Kemi i din hverdag, hvor
eleverne havde forberedt spørgsmål til
lige netop deres emne, så de kunne få
ekspert-viden med hjem.
Ved begge besøg var vi på rundtur på
anlægget, og eleverne lavede en række
forsøg, hvor de arbejdede med både den
mekaniske og biologiske rensning.
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Besøg af
Cirkus
Naturligvis
På Københavns Universitet
arbejder en gruppe
studerende i skoletjenesten.
Der er flere afdelinger, både
den vi besøger på
universitetet men også
Cirkus Naturligvis, som
består af studerende, der
besøger skoler og
underviser.
Ved et tidligere besøg på KU blev vi spurgt, om vi ville have besøg af to studerende, der
havde lavet et nyt forløb om lys og lyd, som de gerne ville afprøve på nogle klasser. Det
syntes vi lød godt, så vi fik besøg af Jon og Charline, der underviste både 5. og 6. Med sig
havde de fem forsøgskasser, som fem grupper kunne arbejde med på skift. Forløbene
handlede om lydbølger, morsekode, ultraviolet lys, infrarød lys og regnbuer. Vi syntes, at det
var super spændende at prøve forløbet af.

Forsøg i fysik
I de fleste af de forløb, vi
har i fysik, skal der laves
forsøg og eksperimenter. I
forbindelse med madkemi,
har 8. klasse påvist
proteiner, stivelse og
glycose i madvarer.
Vi har også lavet en rødkålsPH-skala, hvor man kan få
rødkålsaft til at skifte til alle
regnbuens farver.
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I ønskes alle en
glædelig Jul og et
Godt Nytår!
... og så glæder vi os til at se børnene igen
torsdag 3/1 kl. 9:00 efter juleferien!
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