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Så kom sneen endelig!
I slutningen af februar væltede det
pludselig ned med sne. Ringbanen
lukkede, toge og busser kørte
stærkt uregelmæssigt – men dog
mødte 60 elever op. Nogen havde
kæmpet sig gennem sneen med
både halve og hele timers
ventetider, andre gik simpelthen
flere kilometer for at være her.
Flot klaret på en dag, hvor mere end 400 skoler lukkede!
Svømmeperioden er ved at være overstået, så Søren har
mange elever, der skal tage deres mærker. Læs artiklen.
En filosof skrev sin uforbeholdne mening om ”nutidens
ungdom” – læs hvad han skrev og find ud af hvem
filosoffen er her i Kildeskolenyt!
Så var der fastelavn! Det blev til en skøn dag med flot
udklædte børn, tre tønder der skulle slås ned, konkurrencer
og meget andet.
Vær opmærksom på at vi afholder terminsprøver
7. til 9. marts i fællesrummet på 2. sal. Prøverne er for 9.
og 9/10. klasse – sørg for at være stille, hvis du kommer
forbi på salen!

© 2006 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 Marts
Torsdag 1.
Fredag 2.
Mandag 5.
Tirsdag 6.
Onsdag 7.
Torsdag 8.
Fredag 9.
Mandag 12.
Tirsdag 13.
Onsdag 14.
Torsdag 15.
Fredag 16.

Forældrekonsultation 2 klasse
Terminsprøver
9-14 Dansk
for 9. og 9/10. klasse 9-13 matematik
9-12 Engelsk; 13-14:10 Biologi/geografi
Forældrekonsultation 9. klasse
Forældrekonsultation 9/10. klasse

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

Forældrekonsultation 5. klasse
Forældrekonsultation 6. klasse
Forældrekonsultation 8. klasse

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. Et dejligt afbræk fra dagligdagen, en mulighed for at høre hvordan det går med
børnene og en god lejlighed til at få en sludder med de voksne! Gå ikke glip af det!
Husk: Hver første fredag i måneden mellem 14 og 16!
Hilsen personalet i SFO og klub
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Svømmeundervisningen snart forbi!
Af gymnastiklærer Søren
Så er dette års
svømmeundervisning ved at
være forbi. Sidste tur til
Glostrup Svømmehal er i uge
10 – herefter genoptager vi
den almindelige
idrætsundervisning i
kælderen eller (når vejret
tillader det) ude i det fri.

Det har været en svømmesæson med masser af
vandtilvænning igennem leg for de mindste
klasser, så de har kunnet begå sig sikkert i og ved
vandet. Der har været spontan leg, organiseret leg,
leg på ”egen” hånd og masser af rutsjeture. Nogle
har endda været ovre i det noget koldere 4 meter
dybe bassin, hvor vipperne har været i brug.

I de større klasser har dem, ud over leg
og vandtilvænning, også stiftet
bekendtskab med de forskellige
svømmestilarter samt prøvet kræfter med
disse. Nogle elever har også arbejdet
med bjærgning af en 7 kilo tung dukke
fyldt medvand. Den skulle hentes op fra
1,60 til 4 meters dybde til overfladen.
Som afslutning af dette års
svømmeforløb skal de fleste af eleverne tage et svømmemærke.
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En kendt filosof om ungdommen
Lidt stof til eftertanke:

”Vore dages ungdom elsker luksus.
Den har dårlige manerer, foragter autoritet, har
ingen respekt for ældre mennesker og snakker,
når den skulle arbejde.
De unge rejser sig ikke længere op, når ældre
kommer ind i et værelse.
Den modsiger sine forældre, praler i selskaber,
sluger desserten ved spisebordet, lægger benene
over kors og tyranniserer lærerne.”
Udtalt af den græske filosof Sokrates, som levede 470-399 før vor tidsregning!
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Fastelavn
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Det var flotte prinsesser, drabelige
dementorer, troldmænd, siamesiske
tvillinger, en kinesisk pige, en
bedstemor, en onkel Wilfred med skæg
og andet godtfolk, der mødte op på
skolen mandag morgen den 19. for at
fejre fastelavn.
Tre tønder blev med raske slag slået af
snorene og der udnævntes
kattedronninger og kattekonger, mens
resten farede til fadet for at tage del i de
herligheder der udsprang af selv samme
tønder: karameller og appelsiner!
Dagen blev afsluttet med karamelkonkurrencer – og forhåbentlig en god
madpakke! Skøn dag!

۞
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