ild e sk o le n y t !
Efterårsaktiviteter
I september var 9. og 9/10. klasse på lejrskole i Edinburgh,
Skotland. Turen blev så fremragende, at den fortjener
omtale og billeder fra hver af de to klasser.
Vi har udsat den planlagte foto-dag i oktober til november
måned. I får snart et brev fra Odense Skolefoto, så I kan
bestille den billedsamling, I skal bruge.
Oktober 2008
8. årgang nummer 8
Kildeskolen
Høffdingsvej 14
2500 Valby
Kontor: 38790140
Lærervær.: 38797140
Indhold:
* Skolekalender
oktober
* Tumlerummet
* Renoweekend
* Edinburgh med 9.
* Edinburgh med
9/10.

Som sædvanlig er der massevis af projekter, som skal
forbedre skolens bygninger og område. Vi har brug for
alles hjælp – så kom og vær med til en overordentlig
hyggelig weekend, hvor lærere, elever og forældre mødes
for at renovere skolen.
Jannick har meldt os til Skolernes Motionsdag fredag den
10. Hold øje med vejrudsigten, så børnene får det rigtige
tøj på. Der er ikke undervisning, for alle deltager i løbet.
Bagefter er både SFO og klub åbne.
I oktober er der efterårsferie (13/10-17/10). Både skole,
SFO og klub er åbne i alle fem dage – her kan eleverne
arbejde med områder, som de bagefter med eller gerne vil
fordybe sig i. Husk tilmeldinger!
I den efterfølgende uge afholder vi Temauge. Emnet er
Musik og Sang – I skal nok komme til at høre mere om
ugen af jeres børn.

*
© 2008 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
Oktober
Onsdag 1.
Torsdag 2.
Fredag 3.
Lørdag 4.
Søndag 5.
Mandag 6.
Tirsdag 7.
Onsdag 8.
Torsdag 9.
Fredag 10.
Mandag 13.
Tirsdag 14.
Onsdag 15.
Torsdag 16.
Fredag 17.
Mandag 20.
Tirsdag 21.
Onsdag 22.
Torsdag 23.
Fredag 24.
Lørdag 25.
Mandag 27.
Tirsdag 28.
Onsdag 29.
Torsdag 30.
Fredag 31.

RENO WEEKEND
Forældrekonsultation 6. klasse

Skolernes motionsdag

Efterårsferie – skole, SFO og klub er åben

TEMA UGE ”Musik og sang”

Gammel elevfest 17:00

Forældrekonsultation 4. klasse

Husk nu kaffen i SFO’en sidste fredag i måneden
mellem 14:00 og 16:00!
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Hej igen, igen…!!!
Lad os straks gå igang med vitserne!
Hvad gør en ørn når den kommer til skade?
(svar) Den ringer til Falck! :D

- Har de adressen på fru Olsen?
- Nej, men De kunne jo sende et brev og spørge. :D

- Lille Ole, du er ved at komme for sent i skole. Skynd dig nu.
- Jamen, far, de har åbent hele dagen. :D

Hvad sagde bien da den fløj forbi spejlet? - Hej Ib! :D
Bokseren til sin træner:
- Er det her godt nok?
- Nej, ikke endnu, men bliv bare ved med at fægte med armene, det kan
være, at modstanderen bliver forkølet af trækket. :D

Boghandleren giver den unge studerende en bog og siger:
- Denne bog vil gøre det halve arbejde for dig!
- Glimrende, så tager jeg to! :D

Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!
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Så går vi videre til historien:
Kira var en pige, der havde et rart liv, men det skulle snart ændre sig, da Kira
pludseligt fik nok af alt det kedelige hverdagsliv. Hun besluttede derfor at tage
ud og se hendes planet.
Hun havde lige fået fri fra skole, da hun fik idéen. Hun skyndte sig derfor hjem,
for at spørge hendes forældre.
Det første hendes forældre sagde var ”NEJ!”, men efter noget tid, fik hun dem
overtalt til at hun godt måtte tage en rejse, hvis hun havde en ven med. Derfor
måtte hun et par dage efter, hen til hendes bedste ven, Kobey, på 1500 kjilb,
som er ca. 16 år på jorden, for at spørge, om han ville med.
Han trak lidt på svaret. Kiras hjerte begyndte at hamre. Hvis han sagde nej,
ville det være håbløst, så måtte hun bare blive hjemme til sit normale kedelige
liv. Det ville være forfærdeligt!!!... (fortsættes)…

SÅ ER DER ATTER RENOWEEKEND PÅ KILDESKOLEN
Ja, så er der brug jeres hjælp igen! Lørdag den 4/10 og søndag den 5/10 er der renoweekend på Kildeskolen.
”Reno” står for renovation, som er en sammenblanding af oprydning, vedligeholdelse og
istandsættelse. I de to dage mødes lærere, forældre og elever for at gøre vores skole til et
pænere og bedre sted at være. Nogle er der begge dage og andre kun den ene.
Projekterne er mange: huller skal fyldes ud i væggene, der skal bankes søm i, billeder skal
hænges op, der skal puds på nogle vægge, der skal hovedrengøres og meget, meget andet!
Vi starter både lørdag og søndag klokken 10:00 og arbejder indtil 18:00 – der arrangeres
frokost begge dage for alle deltagere.
Vi gentager succesen fra sidst: Hvis du ikke synes, at du kan deltage nogen af de to dage, kan
du i stedet vælge at forære projektet nogle penge til materialer.
Husk at melde jer til hos klasselæreren på den slip, der er med posten.
Vi ses
Anna og Niels
4

Af Caroline og Katharina, 9. klasse.
Første dag (mandag) klokken 5 om morgenen, stod vi alle sammen spændt uden for Kastrup
Lufthavn og ventede på, at de sidste skulle ankomme.
Et par timer senere sad vi i flyet, som skulle til at lette. Men først den store opgave: der
skulle byttes pladser, så man sad sammen med dem, man havde aftalt at sidde sammen med.
Vi ankom til London-Gatwick Airport, og herfra tog vi toget til Victoria St. Så kom den del
af turen, hvor vi skulle finde undergrundsbanen, og slæbe alt vores tunge bagage derned.
Drama, drama: nogle af os kunne ikke nå at komme med det første tog, selvom der blev
kæmpet hårdt for at holde dørene åbne, og måtte tage det næste to minutter efter!!
Endeligt kom vi til den laaaange togtur: Fire timer fra London til Edinburgh i Skotland. Selv
om det var hyggeligt, var det rart at stå af og komme hen på hotellet.
Mens vi pakkede ud, ankom de første 9/10 klasseelever fra dagens tur. De var ankommet dagen før
og fortalte os lidt om det de havde oplevet, og
hvad der var spændende at se.
Om aftenen var vi bare mega-smadrede og faldt
hurtigt i søvn – det havde været en god, lang men
anstrengende dag.

Tirsdag morgen vågnede vi i de helt nye omgivelser, og gik ned for at spise en lækker men
usund morgenmads buffet sammen med 9/10 klasse. Her fik vi at vide, hvad der skulle ske i
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løbet af dagen – vi skulle ud og spørge de ”indfødte” om forskellige ting! Vi fik et tidspunkt,
hvor vi skulle mødes på Edinburgh Castle, og så vi måtte selv finde vej ved hjælp af kort
eller taxier, som vi for resten fik brugt en hel del i løbet af ugen.
Da vi stod uden for Edinburgh Castle, fandt nogle af 9/10 klasse eleverne ud af, at man
kunne smage noget haggis, og næsten alle fik smagt det – nogle kunne lide det bedre end
andre. Da vi havde fået set Edinburgh Castle, var der lige 2 timer til, at vi skulle mødes uden
for ”The Dungeons”, som er en turistattraktion, hvor man bliver vist rundt i en masse
uhyggelige rum, og får fortalt historier om overtroiske ting. Der mødtes vi så og rystede i
bukserne af skræk for det uhyggelige, der skulle ske (i hvert fald nogle af os).
Vi blev delt op i 2 grupper, som fik hver sin tur. Det var rigtig sjovt men også uhyggeligt.
Bagefter købte de fleste af os et billede af vores gruppe som souvenir.
Kl. 18.00 skulle hele 9. Klasse ud at spise
sammen – uden lærere! Det blev en rigtig
hyggelig aften. Kl. 22:00 skulle vi alle mødes
på hotellet, for at holde vores fælles, daglige
møde og for at tale om, hvad vi havde lavet.
Kl. 23:00 skulle der være ro på værelserne –
det var der naturligvis ikke. ;)
Om onsdagen skulle vi til Loch Lomond. Vi
stod op om morgen, fik vores fantastiske
morgenmads buffet, gjorde os klar og tog med
toget til Glasgow. Efter et skift der, tog vi med toget videre til Balloch, som er en lille by ved
Loch Lomond. Her fra videre med båden ud på den store smukke sø – nogle løb straks op på
det øverste dæk, mens andre begyndte at synge Loch Lomond sangen.
Efter sejlturen tog vi tilbage til Glasgow, hvor
2 af eleverne fra 9/10. klasse (Muhannad og
Ahmed) havde familie, som gav os noget
lækkert mad til aftensmad. Derefter gik turen
hjem til hotellet igen. Om aftenen spredtes et
rygte om spøgelser på hotellet, så de fleste
endte med at gå skræmte i seng.
Torsdag tog 9/10. klasse hjem til Danmark, så
vores klasse skulle ud at se statuen af
Greyfriars Bobby og på National Museum. Det
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var rigtig hyggeligt og sjovt, da museet også havde en masse spændende ting for unge
mennesker som os.
Bagefter havde vi hele resten af dagen til
at gøre, hvad vi ville, Vi skulle bare
være hjemme kl.20:00 til det daglige
møde. Nogen var så trætte, at de helst
ville hjem for at slappe af, mens andre
hellere ville ud at shoppe eller klatre op
på byens højeste punkt for at nyde
udsigten. Vi (Katharina og Caroline) tog
selvfølgelig ud og shoppede!
Om aftenen skulle dem, der havde lyst,
på Ghostwalk – det er en tur gennem
Edinburghs gader, og en tur på
kirkegården. Det var blevet mørkt, da vi skulle af sted, og vi kørte i taxaer derhen. Pludseligt
stod vi der og klemte os fast til hinanden. De fleste var ved at dø af skræk, langt før turen
startede – selv tourguiden så uhyggelig ud.
Vi gik igennem gaderne hen til
Greyfriars kirkegård. Derinde, i
mørket, gik vi rundt mellem
gravstenene og hørte en masse
uhyggelige historier. Det mest
uhyggelige på hele turen, var da
vi gik ind i et monument, der lå
bag en knirkende port. Da vi stod
derinde, som om det ikke var
uhyggeligt nok, kom en mand og
forskrækkede os! Bagefter var vi
enige om, at det havde været en
uhyggelig og fantastisk oplevelse.
Da vi kom tilbage til hotellet og skulle sove, var alle lidt oppe at køre – det var jo vores
sidste aften. Men sidst kom vi da i seng.
Fredag. Efter morgenmaden gik vi alle op og pakkede det sidste, og gjorde os klar. Så tog vi
en taxa til stationen og videre med toget. Hjemturen var præcist det omvendte af turen
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derhen. FØRST skulle vi med toget i 4 timer, som var virkeligt hyggeligt. SÅ skulle vi med
undergrundsbanen – denne gang med hele klassen i SAMME tog!
Da vi kom til Victorias station, havde vi lige en time til at se London eller bare togstationen.
Så tog vi et tog til lufthavnen i Gatwick. Der fandt vi ud af, at vores fly var lidt forsinket,
men så fik vi, til gengæld tid til at få brugt vores sidste pund.
Det var rigtig hyggeligt at flyve, men vi
var alle en smule kede af, at skulle hjem
fra sådan en fantastisk og sjov studietur –
men hjem skulle vi. I Kastrup Lufthavn
blev vi alle modtaget af vores glade
familier, der alle havde savnet os.
Selvom vi var glade for at være hjemme
og sove i vores egne senge igen, savnede
vi virkelig turen. Hvis vi havde
muligheden, ville vi alle sammen gerne
tage tilbage igen.
Det var den bedste lejr tur – NOGENSINDE!!!

8

Turen til Edinburgh
Af Cecilie og Ahmed, 9/10. klasse
Efter hårdt arbejde med at få
9/10. klasse med til Edinburgh,
kom vi endelig af sted!
Søndag d. 7., tidlig morgen,
mødtes vi alle i lufthavnen.
Flyveren lettede kl. 07:00, og
vi var allerede i Edinburghs
lufthavn tidlig formiddag. Vi
fik en opgave af Niels, som gik
ud på at vi selv skulle finde vej
med et kort hen til hotellet.
Efter en lille halv time stod vi
alle foran hotellet. Mens vi
ventede på, at værelserne blev gjort klar, gik de fleste en tur rundt i byen for at lære de nye
steder at kende. Endelig var værelserne klare til at vi kunne flytte ind. Vores første dag,
gjaldt det bare om at vi skulle finde os selv, slappe af og pakke ud.
Næste morgen stod den på dejlig morgenmad.
Alle tog en tur ud i byen og fandt et sted at
spise aftensmad. Hver dag fik vi opgaver af
Niels, som gik ud på en masse ting, som vi
skulle finde ud af. Der var både samarbejde
mellem eleverne, masser af interviews, og vi
kom mange steder hen og så en masse
spændene ting. Opgaverne fik vi lavet og tog
tilbage til hotellet, hvor vi sluttede aftenen af
med noget hyggesnak, og hvad vi havde fået
ud af opgaverne.
Om tirsdagen skulle vi til Edinburgh Castle og Edinburgh Dungeons. På Edinburgh Castle
var der en fantastisk udsigt ud over byen og en masse spændene historier omkring borgen. Så
gik turen til Edinburgh Dungeons, som nærmest er en tur igennem et uhyggeligt
spøgelseshus, hvor vi kom ind i forskellige rum, blev fortalt en masse historier og hvor en
masse uhyggelige ting skete.
Vores sidste tur gik til Loch Lomond, som er en meget kendt sø i Skotland. Vi tog toget, og
så var vi fremme. Vi fik en sejltur rundt på søen i de smukke omgivelser og fik en masse ting
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at vide om historien bag. På vejen hjem
tog vi hen til Ahmed og Muhannads onkel,
som har et pizzeria i Glasgow. Der fik vi
god mad.
Bemærkning fra Ahmed.
Sidste aften på vores tur, var en meget
spændene aften. Den blev bl.a. kaldt for
"spøgelses-aftenen" pga. nogle mærkelige
ting, der skete inde i drengenes værelse.
Det hele startede da Daniel filmede Adam,
som prøvede at lave lidt sjov med en
deodorant. Da Daniel var færdig med at filme, fortalte han os, at han så et mærkeligt
"spøgelse" flyve igennem
hans videokamera. Vi
grinte ad ham i starten, men
da vi så filmen, blev vi selv
bange. Erfan fik fat i
Hannes mand, for at se
videoen. Hans reaktion var
helt afslappet. Han sagde
blot "Det er hvad det er!" –
altså et spøgelse! Da vi
hørte det, blev vi nød til at
få fat på en af lærerne. Vi
fik Niels til at se filmen, og
hans reaktion var også helt
afslappet. Hotellet gik helt
amok, da de hørte om den
underlige hændelse. Nogle
var bange, mens nogle også var helt ligeglade med det og ikke ville tro på det. Da klokken
blev 23:00 var det tid til at sove, og samtidig blev der roligt på hotellet igen. Det hele løste
sig, da Niels brugte en masse tid på at berolige os med nogle historier. Det syntes jeg var
meget beroligende at høre, og vi sov godt uden spøgelser.
Uden tvivl har det været en fantastisk tur for os alle. Og vi vil specielt sige stor tak til Maria,
Hanne og Niels, som har arbejdet hårdt på at turen kunne lade sig gøre.
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