Kildeskolenyt!
- f jo ONu nd sne:

Så er afgangseksamen i gang…
Vi kom gennem april, mens foråret viste sig med stigende
temperatur og mildere vejr. 9. og 9/10. klasserne tog til
Prag, boede på bådhotel en lille uge og kom hjem igen,
kort tid før de skriftlige eksamener skulle afholdes.
Vi har i år 23 elever, der går til afgangseksamen. Lige nu
er de færdige med fagene skriftlig matematik, engelsk stil,
dansk diktat og dansk stil.

Maj 2005
5. årgang nummer 5
Kildeskolen
Høffdingsvej 14
2500 Valby
Kontor: 38 79 01 40
Lærervær.:38 79 71 40

I slutningen af maj starter de mundtlige prøver: tysk med
Mari-Ann (23/5), matematik med Niels (30/5 og 31/5),
engelsk med Hanne (1/6 og 2/6), fysik med Carsten (6/6
og 7/6) og endelig dansk med Karen Marie (9/6 og 10/6).
Prøverne afholdes på 2. sal eller i fysiklokalet.

Indhold:
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På skolen foregår der jo andet end eksamen! Og det skal
der være plads til her i Kildeskolenyt!
Kildeskolenyt! findes i farver på vores hjemmeside www.kildeskolen.dk, hvorfra det er
muligt at downloade bladet.
Indslag til Kildeskolenyt! kan sendes til Kildeskolen eller mailes til
nielsbergstedt@post.tele.dk eller kildeskolen@kildeskolen.dk

Skolekalender maj
Mandag 2.
Tirsdag 3.
Onsdag 4.
Torsdag 5.
Fredag 6.

Skriftlig eksamen: dansk stil
Færøforedrag, middag og fremlæggelse
Forældremøde 3. klasse
Fridag
Fridag

Mandag 9.
Tirsdag 10.
Onsdag 11.
Torsdag 12.
Fredag 13.

Forældremøde 5. klasse

Lørdag 14.

7. og 8. klasse tager til Færøerne

Mandag 16
Tirsdag 17.
Onsdag 18.
Torsdag 19.
Fredag 20.

2. og 3. klasse på lejrskole i Asserbo

Mandag 23.
Tirsdag 24.
Onsdag 25.
Torsdag 26.
Fredag 27.

Mundtlig tysk

Mandag 30.
Tirsdag 31.

Mundtlig matematik 9
Mundtlig matematik 9/10.

Husk sommerfesten søndag den 5. juni!

Kære Forældre
I SFO og klub har vi hver 1. fredag i måneden FORÆLDREKAFFE! Det er et hyggeligt
arrangement, hvor børnene på skift hjælper med at bage kager, som serveres med kaffe til
forældrene.
Husk: Hver første fredag i måneden mellem 14 og 16!
Hilsen personalet i SFO og klub
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Nyt fra SFO og Klub
Så gik endnu en måned i SFO’en. Vi havde et rigtig konstruktivt møde
med SFO-børnenes forældre, skolens bestyrelse og vores skoleleder. Vi
fik fortalt om vores aktiviteter og tilbud til børnene, og fik flere rigtig
gode ideer fra forældrene. På den foranledning har David fra 9. klasse
suppleret os i SFO’en ved at lege og spille fodbold med drengene. (Der
kan jo godt gå lidt for meget hønsegård i den med os kvinder ;-) ……..)
Der har været gang i ansigtsmalingen, og det vil der fremover fortsat
være. Så måske vil du opleve at aflevere et barn om morgenen og i stedet få en kanin, hund
eller sommerfugl med hjem!
Vi har lavet vores egne sjippetove, snoet dem på gammeldags manér, så nu bliver der sjippet
i det skønne forårsvejr. Når et par af de store elever hygger lidt i SFO’en, bliver der sjippet
på tysk: "Ein, zwei, drei" osv.!
Regina, som kommer hver fredag, har valket med børnene. Det er blevet meget flot og
resultaterne kan du se på vores opslagstavle i SFO området. På vores bagedage har vi bagt
mini-pizzaer og hveder i anledning af St. Bededag - og til hvederne blev børnene fortalt om
St. Bededag - så nu ved de måske mere om den dag, end du gør?
Dukketøj er det også blevet til, både dåbskjole til store dukker og minikjoler til Barbie børn Shelly’erne, som børnene har syet helt selv.
Klubbørnene arbejder stadig med deres rum, og det er et større projekt, end man umiddelbart
skulle regne med. Selvom det er et forholdsvis lille rum, skal man tage i betragtning, at det er
et tidligere rygerum med stærkt turkise vægge! Klubbørnene valgte sandfarve til væggene,
og det har været noget af et kunststykke at skulle vaske vægge ned, grundmale dem og få
sandfarven til at dække den MEGET turkise farve! Med fælles hjælp har vi nu fået malet
væggene - og vi må sige, at klubbørnene gør en stor indsats. Det er nemlig dem, der laver
arbejdet med ganske lidt hjælp. Næste trin er vinduesrammerne og et nyt gulvtæppe. Vi vil
have hele klubrummet færdigt i maj måned - og det skal nok komme til at vække jubel!
For at slutte dette indslag festligt af: Vi har lige fejret H.C.Andersens fødselsdag med pomp
og pragt! Vi lavede lagkager og saftevand og sang fødselsdagssang og råbte hurra - 200 stk.
Vi snød lidt: 10 - 20 - 30 (osv.) op til 200!! Men vi hyggede os rigtig meget og afsluttede
fødselsdagen med oplæsning af "Kejserens nye klæder". 6-8 børn skabte flotte malerier i fri
fantasi efter historien!
Endelig vil vi gerne takke en forælder, som er meget engageret i SFO’en. Det er Cathrine
Hovmand, der har givet 2 computere med skærme og tastatur til os. Derudover har hun givet
os maling og en masse fint stof, som vi syr dukkekjoler af. Og sidst men ikke mindst uld,
som vi har lavet filt af! Tusind tak ☺ vi er glade for opbakningen!
Mange hilsner SFO og Klub personalet.
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Turen til Prag
Søndag den 10/4 mødtes eleverne fra 9. og 9/10.
med Mari-Ann, Peter og Niels i Københavns
lufthavn for at flyve til Tjekkiets hovedstad, Prag.
Denne historie er ikke et forsøg på at beskrive
turen i detaljer – de 6-700 billeder vi har med
hjem gør det langt bedre! Så her er turen i ”grove
træk”.
Få timer efter vi forlod Danmark, stod vi foran
”Botel Vodnik”, der skulle være vores hjem de
næste fem dage. Botel betyder på godt dansk:
bådhotel, og er ganske enkelt en ombygget båd, hvis kahytter nu er hotelværelser. Pragtfuldt
at vågne op om morgenen med floden flydende lige uden for vinduet, rappende ænder og
pramme der stille sejler forbi. Dagen afsluttedes med indkvartering og massevis af snak.
Mandag morgen 8:00 mødtes vi alle i bådens restaurant til en
omgang tjekkisk morgenmad, meget lig den vi kender
hjemmefra – og dog: lidt for tørt brød (uden smag) og røgede
osteskiver er ikke så hjemlige, at eleverne ligefrem brød ud i
jubel!
9:00 drog hele holdet fra borde,
af sted til den nærmeste
sporvogn (22), der kunne byde på sightseeing gennem Prag.
Efter få stoppesteder blev vi vist ud af to civilklædte
kontrollører, som forlangte, at vi skulle betale en større bøde –
vi havde nemlig ikke stemplet billetterne! Der blev
parlamenteret på fortovet og vi nåede en mere rimelig afregning: 4 bøder i stedet for 26! Nu
havde vi da lært, at billetter også skal stemples i Prag! Videre med 22’eren gennem Prag, en
transportform vi alle kom til at sætte stor pris på. Den og Metroen gør, at man med stor fart
kan komme hvor som helst man lyster.
Så gik turen til Karlsbroen, en bred gå-bro
flankeret af statuer, med souvenirboder, musik,
tegnere og andet gøgl. På den anden side af
floden gik vi op til byens ældste del – en
højtliggende borg med en fantastisk udsigt –
og besøgte en restaurant, hvor vi måtte erfare,
at det kan tage lang tid, at bespise en 26mands-gruppe. Et par timer!
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Om tirsdagen tog vi op til Prags borg, nogle hundrede trappetrin fra
sporvognen – altså op! Vi besøgte kirken, kikkede rundt i de
forskellige borggårde og endte i ”Den lille gade”. Der var bittesmå
boder og husenes gennemløbende 1. og 2. sal var udstyret med
våbensamlinger, rustninger og armbrøstskydning. Da alle var samlet,
gik turen atter ned ad lige så mange trapper, ind til byen, hvor vi
atter spiste på restaurant. Vi skiltes, hvert hold tog forskellige steder
hen, og mødtes igen til aftensmaden.

Om onsdagen stod der ”Gult Marked” på
programmet – nu skulle der pruttes priser, der
skulle anskaffes vellignende kopivarer (tasker,
tasker og tasker, bælter, ure, trøjer og T-shirts).
Helst mange af dem og helst til priser, der ville
gøre vennerne derhjemme grønne af
misundelse! Succesen var så stor, at flere
elever simpelthen måtte derhen dagen efter!

Torsdag valgte et hold at tage 70 km uden for Prag til
koncentrationslejren Thereisenstadt. Det blev til en dag med
hundredvis af grave, galge, henrettelsesplads, fangehuller,
uhyggelige sovesale og værksteder – og det var endda den lejr
som tyskerne brugte som ”reklamelejr”, da Røde Kors skule
undersøge hvordan de behandlede deres fanger! Heldigvis blev
oplevelsen gjort blødere af det fantastiske forårsvejr, som havde
været med os på hele turen til Tjekkiet!

Om aftenen stod den på böhmisk mad i en
hyggelig restaurant omgivet af lige så
böhmiske vægmalerier efterfulgt af en
teatertur. Vi havde valgt et stykke med titlen
”Grafitti”, et stykke uden tale, men med dans
og massevis af lyseffekter. En spændende og
speciel oplevelse.
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Fredag var hjemrejsedag men blev
alligevel brugt flittigt til at ture omkring
i byen – nogle skulle da også ud til Gule
Marked, for ”lige at anskaffe de sidste
ting”. Andre valgte at tage til Prags kopi
af Eiffeltårnet – en tur der gik op ad
trapper til et udsigtspunkt højt hævet
over byen. Med elevator eller trapper gik
det så de sidste meter – op, op og op!
Kors, hvor var det smukt!

Midt på dagen mødtes vi atter til den
afsluttende bespisning i byens store
indkøbscenter. De sidste indkøb skulle lige
ordnes, før bussen ved totiden kom og
hentede os.

Så gik turen til lufthavnen – og hjemad
til Danmark!

Som nævnt var det en tur med bunkevis af oplevelser, som dette resume slet ikke honorerer.
Til sidst en tak til alle eleverne, som var med til at gøre det til en dejlig og minderig tur!

Niels Bergstedt
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En tak!
Til Kildeskolens 7. klasse!
Jeg vil gerne sige mange tak for jeres gave til Rumæniens børn.
Jeg har gennem 4-5 år indsamlet børnetøj og legetøj, som jeg afleverer videre til et
ægtepar, der personligt kører til Rumænien og afleverer det indsamlede.
Det var nogle flotte ting, jeg fik af jer og det bliver straks sendt videre!
Varm tak fra
Karna Jensen

En annonce!
SFO’en mangler stadigvæk

Har du nogen, som du ikke bruger,
må du endelig give dem til os!!!
En annonce mere!
SFO’en og klubben efterlyser:
Udklædningstøj (gammelt tøj f.eks. tasker og lign.)
Stof og læder rester.
Gode fodbolde til udendørs fodbold og nogle bløde til indendørs boldlege.
Flere rulleskøjter.
Legetøjs mad og legetøjs penge
(Vi skal jo i næste måned bygge vores egen pølsevogn/kiosk/isbod, ud af pap!)
Gamle æggebakker og kartonner.
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