
Så er der taget hul på 06-07! 
 

En pragtfuld og solrig sommerferie er netop afsluttet, og 

vi er i gang med et nyt spændende skoleår! 

 

I juni måned tog vi afsked med 15 glade elever, der 

klarede sig fint til deres eksamener. Det var rørende, at 

tage afsked med dem! Stort set alle gik straks videre til 

næste uddannelsestrin – glæder os til at høre fra dem! 

 

Mange elever valgte at benytte sig af vores sommerskole i 

de første fire uger af sommerferien – der blev rigtig gået 

til den! 

 

Sidst i ferien var SFO’en på koloni – en uge, som du kan 

læse om her i KildeskolKildeskolKildeskolKildeskolenyt! enyt! enyt! enyt!  
 

Vi har fået et par nye lærere. Det er Louise og Morten, 

som nu arbejder med musikundervisningen.  

 

Vi kan også byde velkommen til 7 nye elever i  

0. klasse og 8 elever, som er startet på forskellige andre 

klassetrin . Vi håber, at I alle får en god start og videre 

forløb her på Kildeskolen. 

 

I bladet finder du også en undersøgelse om brugen af  

e-mails. Udfyld den og returnér den hurtigst muligt, hvis 

du ikke allerede har gjort det.        

 

Ja, vi skal have et rigtigt godt skoleår! 

 

 

                                    KKKKKKKKKKKKiiiiiiiiiiiillllllllllllddddddddddddeeeeeeeeeeeesssssssssssskkkkkkkkkkkkoooooooooooolllllllllllleeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnyyyyyyyyyyyytttttttttttt!!!!!!!!!!!!            
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Fredag 1. Forældremøde 8. klasse 

Fodboldkamp mod Christianshavns Skole  

  

Mandag 4. Forældrekonsultation 4. klasse 

Tirsdag 5. Forældremøde 3. klasse - starter kl. 19:00 

Onsdag 6. Filmdag 2. klasse 

Torsdag 7. Forældremøde 6. klasse - starter kl. 19:00 

Fredag 8.  

  

Mandag 11. SKOLEFOTO 

Tirsdag 12. Forældremøde 0. klasse - starter kl. 17:00 

Forældremøde 1. klasse  

Forældremøde 2. klasse 

Onsdag 13.  

Torsdag 14.  

Fredag 15. Forældremøde 7. klasse - starter kl. 18:30 

  

Søndag 17. Bankospil til fordel for 9. klasses Edingbourgh-tur 

Kl. 13:00-16:00 – på 2. sal. 

  

Mandag 18.  

Tirsdag 19. Filmdag 2. klasse 

Onsdag 20.  

Torsdag 21.  

Fredag 22.  

  

Mandag 25  

Tirsdag 26. Forældrekonsultation 1. klasse 

Onsdag 27. 5. klasse starter projekt om det multi-etniske samfund 

Torsdag 28. 9. og 9/10. klasse tager til Edinburgh     

Fredag 29.  

  

Lørdag 30 Renovationsdag 

Søndag 1/10 Renovationsdag 
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Musikundervisning 
 

Af Louise Dubiel 
 

Louise tager sig nu af musikundervisningen i 4, 5 og 6. klasse . Vores tre  

musiklærere – Louise, Morten og Christine – er alle aktive musikere med karrierer ved siden 

af deres skolearbejde.    

  

I dette år skal vi i 4., 5. og 6. klasse arbejde med musik på 

mange forskellige måder. Eleverne får selv mulighed for 

at have indflydelse på undervisningen, og de kan komme 

med forslag til, hvad de kunne tænke sig at lære. De kan 

vælge at arbejde med den musik, som de godt kan lide. 

De skal også lære at lytte til forskellige slags musik: rock, 

pop, blues, jazz, klassisk og meget mere. Vi skal lave 

forskellige rytmelege og lære en hel masse nye sange, 

både danske og udenlandske. 

 

Der er utroligt mange spændende ting, man kan lære 

indenfor og af musik. Bl.a. at tolerere hinandens smag, at 

finde på og at arbejde sammen. Vi skal også lære at lave 

vores egen musik og tekster. Og koreografi? Kun 

fantasien sætter grænser! 

 

Christine har musiktimerne for 0. til 3. klasse og Morten 

underviser de elever, der har musik som tilvalgsfag. 

Sammen med vores klasser skal vi finde ud af, hvad vi vil 

optræde med til skolefesterne, så hver klasse finder på 

noget, DE godt kunne tænke sig at lave.  

 

På længere sigt har vi en plan om, at hver klasse skal lave 

deres egen sang, som vi vil indspille på en  

Kildeskole-CD – det kan blive næste sommer!  

 

Det vigtigste er, at musik er et dejligt og afslappende fag, 

hvor man bare kan have det sjovt – der er ikke noget, der 

er "rigtigt" eller "forkert".  

 

Vi glæder os alle tre til et super kreativt år! 

 

    



 

 

 4 

 

Med SFO’en til Rørvig 

 

 

 

 

Endelig var tiden kommet til den årlige koloni.  

47 forventningsfulde børn og voksne fyldte bussen, 

der summede af forventning og glæde – aftaler om 

senge- og værelsesfordeling blev ivrigt debatteret.  

Vel ankommet skulle alle indrette værelser, og det 

blev gjort efter alle kunstens regler. En del piger 

havde taget billeder, postkort, små lavalamper og 

sågar en lille dug med, og der gik ikke længe, inden 

de lidt kedelige værelser lignede noget fra et 

boligmagasin – rigtig hyggeligt.  

Så lød gonggongen – der skulle spises. Det er altid et 

godt samtaleemne ugen igennem: Hvad mon der 

bliver serveret i dag? Og det var god mad hele ugen. 

Ugens program var fuldt besat. Vi tog til stranden 

mindst en gang om dagen og alle vandhundene nød 

det i fulde drag.  

For de golfinteresserede gik vi en dag hen og spillede 

minigolf, og der blev virkelig kæmpet til sidste bane. 

Vores opgaveløb tog det meste af en dag og var en 

stor succes. Specielt opgaven med ”de ulækre 

madder” vakte begejstring eller det modsatte – især da 

en gruppe havde lavet en mad med pålægschokolade, 

leverpostej, majonæse, makrel og ristede løg. Godt 

skraldespanden stod tæt på! Snobrød blev bagt over 

bål mens solen gik ned.  

Den sidste aften havde vi for første gang diskoparty. 

Det tog hele eftermiddagen at gøre klar til – pigerne 

skulle klæde om og sminkes – der blev virkelig gjort 

noget ud af det. Vi dansede limbo og ballondans – ja 

der blev kæmpet så sveden dryppede.  

Tiden gik alt for hurtigt og snart var det fredag, hvor 

bussen kom for at køre os til storbyen igen.  

Vi glæder os allerede til næste år.     
 



 

 

5 

Undersøgelse vedrørende brug af e-mails til 

meddelelser 
Til alle dem der endnu ikke har modtaget eller besvaret denne undersøgelse! 
 

 

Vi vil gerne kunne sende beskeder til dig, ved at bruge din mail-adresse. Det er hurtigere og 

langt mere sikkert – det sker ind i mellem, at en elev eller to har glemt at aflevere sedler til 

deres forældre! 

 

Vi kan også give besked om, at der er lagt informationer på vores hjemmeside. Faktisk kan vi 

lægge et såkaldt link i beskeden. Det er en elektronisk knap, som du skal trykke på, for at få 

direkte adgang til hele informationen.  

 

For eksempel kan vi give besked, når et nyt nummer af Kildeskolenyt!Kildeskolenyt!Kildeskolenyt!Kildeskolenyt!    er ”på gaden”. Vi kan 

også sende tilmeldingsblanketter til skolearrangementer, som du kan returnere direkte.    

 

Dette system virker dog kun, hvis du har en computer med forbindelse til Internet, og hvis du 

regelmæssigt ser om der er mails. Derfor dette spørgeskema: 

 

 

(Venligst returner din besvarelse til klaselæreren inden for 1 uge) 

 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Navn: _______________________________________ 

 

Forælder til: __________________________________ Klasse:__________ 

  

Har du computer med Internet forbindelse? Ja:________    Nej:________ 

 

Bruger du din computer til at sende eller modtage mails regelmæssigt? 

Ja:________     Nej:_________ 

 

Hvor tit læser du eller sender du mails? 

Dagligt:______   Ugentligt:______  Tilfældigt:______ Aldrig:______ 

 

Vil du gerne modtage e-mails fra skolen, klasselærer og faglærere vedrørende dit barn eller 

om skolens aktiviteter?  Ja:________    Nej:________ 

 

Hvis ja: Din e-mail adresse er: _________________________________________ 

(skriv meget tydeligt!) 
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Idræt     
Alle kan deltage – uanset fysik eller handicap! 

 
KildeskolKildeskolKildeskolKildeskolenyt!  enyt!  enyt!  enyt!  fangede Søren Andersen på vej til en 
idrætstime mere. Hans fyldte skema er let at overskue – 

der står ”Idræt” over det hele! 

 

Hvad er vigtigt ved idræt?  

 

”Jeg synes at idræt skal være sjovt. 

Det skal være en god oplevelse, med fint socialt samvær, 

hvor man rører sig. 

Idræt er et redskab til at komme ind på hinanden. 

Man tøver måske lidt i starten af bekendtskabet – men jo 

mere man arbejder med faget, jo gladere bliver man for 

det – og det kan blive ved gennem livet! 

 

Der er andet end fodbold – børnene og de unge 

mennesker skal se, at der er en bred vifte af idrætsaktiviteter – og alle skal kunne deltage 

uanset fysik eller handicap! 

 

Ungerne vil jo gerne – måske synes de ikke, at det er så spændende i starten. Men, når de 

først snuser til det, opdager de, at det egentlig er sjovt. Det er også undervisning – selv om 

det er anderledes!”    

 

Hvad så med fodbold? 

 

”Vi er lige blevet tilmeldt Ekstra Bladets Skolefodboldturnering. Det er landsdækkende og 

skulle være verdens største fodboldarrangement. Der er 985 drengehold, der deltager – og vi 

er ét af dem!  

 

Fredag den 1/9 klokken 12 skal vi spille mod Christianshavns Skole på Kløvermarken. Vi 

har et hold på 17 friske fyre fra 8., 9. og 9/10. klasse. Den dag stiller vi med 14 elever. 

 

Vi spiller efter Cup-systemet. Det vil sige, at vi fortsætter, så længe vi vinder vores  

kampe – og selvfølgelig ryger ud, hvis vi taber. Efter hver kamp uddeles Fairplay Prisen og 

Dagens Spiller. 

 

Følg endelig med på www.skolefodbold.dk !” 

 

Vi lader Søren løbe videre til næste time!   
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To nye medarbejdere på bladet 
 

Caroline og Kitty går i 7. klasse. De har begge 

lyst til at redigere en side i Kildeskolenyt!Kildeskolenyt!Kildeskolenyt!Kildeskolenyt!        
    
Deres side har ikke fået noget navn endnu.  

 

Har du et godt forslag, skal du kontakte dem og 

fortælle dit forslag! 

 

Siden kommer til at indeholde artikler, 

tegninger, fotografier, opgaver, vittigheder, 

opskrifter – og meget, meget andet!  

 

Caroline og Kitty skriver selv deres indslag – 

men modtager også ideer, forslag og artikler fra 

alle andre elever.   

 

Der bliver plads til lidt spøg og skæmt, måske 

nogle opgaver – kort og godt: stort og småt!   

 

Caroline og Kitty vender snart tilbage! 

 

 

Det store spørgsmål er… 

 

Hvad skal siden hedde??? 

 
 

 

 

 


