ild e sk o le n y t !
- f jo ONu nd sne:

Skoleåret er ved at være til ende...
Skoleåret 06/07 er ved at være til ende! De skriftlige
eksamener er færdige, og i løbet af juni gælder det de
mundtlige prøver for 9. og 9/10. klasse.
Fredag den 25 maj afholdt vi ”Sidste Skoledag” – en dag
med solskin, rundbold, vandkamp og massevis af
barberskum. Se lige billedet!
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Vi har Sommerfest den 9/6 – det bliver hyggeligt!
Udover en masse historier skal du også læse kalenderen
for juni og juli – så ved du, hvad der sker!

Kildeskolen
Høffdingsvej 14
2500 Valby
Kontor: 38 79 01 40
Lærervær.:38 79 71 40
Indhold:
* Kalender juni/juli
* Tumlerummet
* Turen til Torø
* Lejrskole tilbage til
fortiden
* Børnekor og
dansetrolde
* Tandlæge
* Sommerfest
* Afgangseleverne

Hav en rigtig god sommerferie!!!

© 2007 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 Juni
Fredag 1.
Mandag 4.
Tirsdag 5.
Onsdag 6.
Torsdag 7.
Fredag 8.

5. kl. forældremøde – starter kl. 19:00
Mundtlig/praktisk fysik eksamen 9. klasse
4. kl. pigefodbold
Mundtlig/praktisk fysik eksamen 9/10. klasse
Dyrskuedag

Mandag 11.
Tirsdag 12. Mundtlig matematik 10.
Onsdag 13.
Torsdag 14.
Fredag 15.
Mandag 18. Mundtlig dansk eksamen 9. klasse
Tirsdag 19. Mundtlig dansk eksamen 9/10. klasse
Onsdag 20.
Torsdag 21. Forældremøde 8. kl.
Fredag 22.
Mandag 25. Mundtlig engelsk eksamen 9. klasse
Tirsdag 26. Mundtlig engelsk eksamen 9/10. klasse
Dimissionsfest for elever i 9. og 9/10 og forældre i kantinen 19:00
Onsdag 27.
Torsdag 28.
Fredag 29. SIDSTE SKOLEDAG

Hver første fredag i måneden er der kaffe i SFO´en mellem 14 og 16!
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Skolekalender Juli
Mandag 2.
Tirsdag 3.
Onsdag 4.
Torsdag 5.
Fredag 6.

Skolen er lukket - SFO er åben
Sommerskole 10-14 - SFO er åben
Sommerskole 10-14 - SFO er åben
Sommerskole 10-14 - SFO er åben
Skolen er lukket - SFO er åben

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

Skolen er lukket - SFO er åben
Sommerskole 10-14 - SFO er åben
Sommerskole 10-14 - SFO er åben
Sommerskole 10-14 - SFO er åben
Skolen er lukket - SFO er åben

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

Skolen er lukket - SFO er åben
Sommerskole 10-14 - SFO er åben
Sommerskole 10-14 - SFO er åben
Sommerskole 10-14 - SFO er åben
Skolen er lukket - SFO er åben

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

Skolen er lukket - SFO er åben
Sommerskole 10-14 - SFO er åben
Sommerskole 10-14 - SFO er åben
Sommerskole 10-14 - SFO er åben
Skolen er lukket - SFO er åben

Mandag 30/7 til fredag 17/8: Skole og SFO holder lukket
I uge 33 tager SFO’en på koloni

Skolen starter igen mandag 20/8 kl. 9:00
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Hej med jer!
Hej igen!
Så er vi her for sidste gang i dette skoleår. Så historien bliver ekstra lang.
Vitser:
Ole til sin mor: Hvorfor græder du mor?
Mor: Fordi jeg skærer løg.
Efter noget tid siger Ole: Det må godt nok være hårdt at være husmor, hvis man har
medlidenhed med alle grøntsagerne.
Camilla til sin mor: Jeg har en god nyhed og en dårlig nyhed. Den gode er, at skolen er
brændt ned, og den dårlige er, at læreren nåede at redde karakterbøgerne.
Så er det tid til historien:
Det hele begyndte i skolen. Det var første skoledag efter sommerferien, og vi havde fået
ny elev i klassen. Det var en dreng, og han så vildt sød ud.
Jeg var ikke alene om den tanke, min bedste veninde Clara, syntes nemlig det
samme. Efter skole gik jeg hen for at byde ham velkommen. Det gjorde Clara også.
Han spurgte så, om vi skulle følges ad alle tre hjem fra skole.
Vi sagde ja uden tøven, og sådan gik det.
Først kom vi forbi Claras hus, men lige som vi skulle tilk at sige farvel,
ringede min mor.
Jeg gik lidt væk, og imens sagde drengen, som hedder Tom, farvel til Clara.
Så gik vi videre, og da vi var ved at være hjemme hos mig, spurgte han, om
jeg ville med ham i biffen i aften efter skole.
(fortsættes på næste side)

Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!
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Jeg sagde selvfølgelig ”ja” med det samme... Han var jo faktisk ret lækker...
Det havde været en hyggelig aften, og vi havde moret os meget.
Dagen efter skulle jeg i virkeligheden fortælle Clara alt om dagen før, men
hun var mærkeligt nok ikke i skole, og det var Tom heller ikke.
Næste dag kom de dog begge i skole, og vi løb spændt hen til hinanden.
Vi ville begge to fortælle hinanden noget vigtigt, og jeg fik lov at begynde.
Da jeg havde sagt, hvad der var sket, så hun meget alvorlig ud. Så sagde hun, at hun
havde pjækket dagen før, for at tage i Tivoli med Tom.
Vi kom i et kæmpe skænderi, og jeg havde mest af alt lyst til at slå hende, selvom alle
gloede på os. Vi ville jo begge to have ham.
Vi har nu været uvenner i en uge, og vi har ikke snakket sammen overhovedet, vi har
bare ignoreret hinanden. Det er blevet onsdag igen, og jeg er på vej til skole. Jeg går og
smågræder for mig selv.
På vej til skole møder jeg Clara. Jeg ser at hun også græder, og jeg spørger hende så,
selvom jeg helst er fri, men min nysgerrighed vinder: "Hvad er der galt?"
"Det er ikke vigtigt, og du græder jo også selv, hvad er der galt med dig?", svarede hun.
"Ikke noget særligt, men jeg savner dig bare så meget... Skal vi ikke blive
gode venner igen, og glemme alt om Tom?"
"Jo, og lad os så love hinanden aldrig at blive uvenner over en dreng igen,
uanset hvor sød, eller lækker han er!"
"Ja, lad os det."
Dagen efter har vi planlagt noget specielt til Tom.
Da vi går hen imod ham, fniser vi og hvisker hemmelighedsfuldt til hinanden.
Vi har nemlig billeder med fra hans "karriere" som ballet-danser.
SLUT. (Og god sommerferie!)

Er der nogen der vil tage et sjovt sommerbillede til

5

?

Turen går til Torø
Af Karen-Marie Juel
En ø uden fastboende med tre gårde
syd for Assens på Fyn, blev
invaderet af børnehaveklassen, 1.
klasse og 2. klasse her sidst i april.
Et herligt sted at være på koloni.
Vi gik de sidste 3 kilometer over en
tange til kolonien Vesterborg efter
en tur med tog og bus på flere
timer. Dejligt lunt forårsvejr med
høj himmel.
Ingen biler og ingen fjernsyn, ingen
computere og ingen slikbutik. Så vi
måtte nøjes med en pragtfuld natur,
solskin, strand, skov, geder, får,
høns, kaniner, blomster og bål som underholdning.
Et døgn og alle havde vænnet sig til de anderledes omgivelser. At leve i naturen.
En strand på denne årstid er ikke til badning, men tørresnoren fyldtes med våde sokker og
bukser, da intet skulle lades uprøvet.
Fårene og gederne
underholdt sig og var
glade for besøget, mens
det krævede
tålmodighed at lokke
kaninerne ud af deres
skjulesteder. Vi fik
lukket kalvene ud på
den grønne mark med
mælkebøtter. Og så
havde vi overalt
Lillebælts blå vand i
baggrunden.
Vores hus var rundt og
de to cykler, vi lånte,
kørte mange ture rundt
om det runde hus, til
stor fornøjelse for cyklisterne.
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En koloni er vejrafhængig, når man skal lære at lave snobrød over et bål, hvor man selv må
indsamle brænde og få ild. Men hvilket vejr. Og vi var ude næsten hele tiden. Vejr og humør
hænger sammen og så kommer der en appetit, mens ordet kræsen ikke indgår.
Der røg et par meget store gryder havregrød ned hver morgen og om aftenen blev der fyldt
efter med snobrød og pølser for ikke at snakke om al det rugbrød og andet sundt, der gled
ned ind imellem, da der vist ikke findes franskbrød på Fyn. Et bål er for børn og voksne som
et myggelys for myg. Og vi hyggede os der i timevis om aftenen.
En rar fisker lærte os, hvordan man holder på en fladfisk – rødspætter og skrubber – og han
gav børnene lov til selv at skære hovederne af og flå dem. Mågerne kredsede om båden og

fangede fiskeaffaldet, som børnene smed ud til dem. Om aftenen kom fiskene over bålet
sammen med kartofler og mirakuløst og til egen overraskelse syntes alle, at det smagte
himmelsk eller i hvert fald noget der lignede.
Sådan en uge på ”ølejr” kan vist begejstre ethvert barn for ikke at tale om voksne. Børnene
var som engle og en sand fornøjelse at dele alle de mange små oplevelser med. Vi tager
gerne til Torø igen.
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Lejrskole tilbage til fortiden.
Af Lisbeth Dubiel, Helle Märcher og Maria Märcher
3., 4. og 5. klasse havde
fælles temauge og lejrskole i
uge 17. Temaet var
”Danmark for 100 år siden”.
Mandag var vi delt op i
grupper, hvor nogle tog på
biblioteket, mens andre bagte
lækre snegle til lejrskolen.
Tirsdag var alle på
Amagermuseet i Dragør. Der
var arrangeret et fantastisk
og lærerigt orienteringsløb.
Eleverne var rundt i mindre
grupper til forskellige
levende poster, hvor de
prøvede alle mulige
spændende aktiviteter, som
f.eks. æggeløb, skrive med griffel, lave amagermadder og vaske tøj med vaskebræt.
Onsdag morgen stod 40 glade og forventningsfulde børn klar på Hovedbanegården. Togturen
tog 1 time og førte os 100 år tilbage i tiden til Andelslandsbyen Nyvang – det er et skønt lille
samfund i den grønne natur lidt uden for Holbæk. At vi var kommet på landet, bemærkede
alle vi storbybeboere, da vi trak vejret – der lugtede godt nok af gylle!
Andelslandsbyen er et ”levende”
museum, hvor ansatte og frivillige
skaber en unik atmosfære, der virkelig
får de besøgende til at føle ”historiens
vingesus”. Der er massevis af
interessante ting at se på og ikke
mindst prøve. De 3 dage, vi boede på
lejrskolen, var fyldt med et varieret og
spændende program. Åse, som stod for
skoletjenesten, var til stor hjælp med
sit store engagement og glæde ved
børn – hun er en sand ildsjæl. Hun
havde planlagt det, så alle elever i
grupperne prøvede de spændende
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aktiviteter på skift. Der var en smedje, hvor smeden Frank havde styr på sagerne – og lærte
eleverne at smede hattenåle, hov-rensere og æblekroge. Det var både udfordrende og lærerigt
for de fleste at svinge den tunge hammer mod det rødglødende jern.
Åse havde blandt andet arrangeret et mini kursus om de 4 kornsorter i sit værksted. Hun
havde bagt franskbrød, og eleverne skulle kærne deres eget smør før de kunne smøre det på
brødet. Senere havde hun gang i et syværksted, hvor eleverne syede små lavendelposer til
den helt store guldmedalje – der var stor begejstring hos både piger og drenge.
Nede på en lille eng havde Erik et multiværksted, hvor der var gang i flere aktiviteter på en
gang. Her fik ungerne lov til at bage kærnemælkspandekager på et gammeldags
sparebrændekomfur magen til dem, man havde inde i København for 100 år siden. Der blev
samtidig lavet fine smørknive ud af træ, og det var eleverne også vilde med; de rendte rundt
med træ og sandpapir og sleb løs. Endelig var der rebslagning, hvor de kunne lave deres eget
reb – f.eks. til et sjippetov. Det krævede kræfter!
Der blev også tid til et
besøg på et husmandssted,
hvor der var både køer,
grise, høns, kaniner og
hunde samt mulighed for
at se hvordan det faktisk
fungerede dengang med
spisekammer, natpotte
under sengen og
brændeovnskomfur i
køkkenet. I området lå
også en brugsforening som
ungerne var vilde med at
besøge. Her kunne man
blandt andet købe Richs
kaffeerstatning, rustne
søm, æblemost og en
griffel med tavle. Der var
også en slagter, en radioforretning, et postmuseum, en gammel skolestue, en imponerende
hestevognssamling med videre.
Efter 3 meget lærerige dage for alle, vendte vi tilbage til nutiden og havde 1 times ventetid på
Holbæk togstation. Det blev ”fejret” med utallige besøg i DSB kiosken, hvor de sidste
lommepenge skulle bruges. Lidt underholdning leverede eleverne også – der blev sunget og
danset hip hop, til de øvrige ventende passagerers store fornøjelse.
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Børnehaveklassen og 1. klasse i stort børnekor
Begge artikler er skrevet af Christine Astrupgaard
Onsdag den 23. maj, drog børnehaveklassen og 1.
klasse til Jesus Kirken i Valby, sammen med 60
andre børn fra andre skoler og børnehaver.
De deltog i et sjovt arrangement under Byens Børn,
hvor de sang 6 forskellige sange. De sidste 3 uger
har de øvet sig på disse sange, som de altså sang i et
80 børn stort kor.
De var rigtig dygtige og havde en dejlig formiddag.

Kildeskolens dansetrolde deltog i Karnevalet
Vores skole er i besiddelse af nogle højst kreative og meget dygtige dansere og sangere. 13
piger er med i Unge for Menneskerettigheder Show – de deltog også under Kulturnatten i
oktober måned sidste år, med hele 4 shows på Rådhuspladsen.
I pinsen deltog de i Karnevalet i
Fælledparken og dansede og sang både
lørdag og søndag eftermiddag til stor
glæde for de fremmødte.
Allerede før karnevalet kunne man i
KarnevalsAvisen og på nettet se, at
Unge for Menneskerettigheder Show
skulle optræde på Børnescenen, så man
kan sige, at de er ved at være godt kendt
i København – og at folk er imponerede
over deres kunnen.

Der er blevet øvet mange eftermiddage i Klubben. Alle vores dansetrolde er under kyndig
ledelse af Freja og Katharina fra 7. klasse, som også har koreograferet dansen. Selve Kira
Andersen (danser kendt fra TV3's "Kan du danse?") har udtalt beundring for deres talent!
Så måske kunne vi være så heldige også at få lov til at se dem optræde til
sommerfesten...hvem ved?
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Tandplejevagtordning for børn og unge
med bopæl i Københavns kommune
Børne- og Ungdomstandplejen har som sædvanligt vagtordning i sommerferien 2007:
Adresse: Tandklinikken Brønshøjvej 17
Telefon: 35 30 21 60
Åbningstid: mandag til fredag 8:00 til 14:00
Klinikken er åben for tidsbestilling i ovennævnte tidsrum i tilfælde af behov for akut
tandbehandling i perioden 2/7 til 10/8 (begge dage medregnet).

Ved tandpine eller tandskader uden for åbningstiderne henvises til:
Privatpraktiserende tandlæge, eller
Tandlægevagten Oslo Plads 14, 2100 Ø, 35 38 02 51, eller
Skadestuerne på Amager, Bispebjerg, Frederiksberg eller Hvidovre hospitaler.
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Sommerfest
Så er der sommerfest på
Kildeskolen!
Lørdag den 9. juni
13:00 til 17:00
Indgangen koster 15 kr. per næse – både store
og små!
Der trækkes lod blandt de købte billetter!
Støtteforeningen afholder Loppemarked på stueetagen!
Musik-Christine optræder med både børnehaveklassen, 1. klasse, 2. klasse, 3.
klasse, 4. klasse, 5. klasse og 6. klasse!
1. klasse spiller teater!
Kaffe- og kageboden holder åbent hele dagen igennem – her kan købes god
kaffe, te og kager!
Vi afslutter med at servere et lille måltid mad!
Både elever og lærere glæder sig til, at vi skal have en hyggelig dag sammen!
Gamle elever er selvfølgelig også velkomne til Sommerfesten!
Så fik vi vist det hele med - Vi ses!
Med sommerfesthilsen
Støtteforening, Niels, Anna & Co.
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Afgangseleverne
Så er det af sted – ud i
den store
uddannelsesverden!
Mange af jer har vi
kendt i 10-11 år – en
del af jer er stødt til
senere!
Det har været en
fornøjelse at lære jer
at kende, at få lov til
at hjælpe jer fagligt og
forhåbentlig give jer
den ballast, der skal
til, for at I kan klare
jer godt i jeres videre
uddannelser.
Nogle af jer bliver og
tager lige 10. med –
det år glæder vi os
også til!

Lykke på ”rejsen” –
Niels, Anna og alle
lærere på Kildeskolen
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