ild e sk o le n y t !
Efterårsaktiviteter
Renoweekend, Skolernes Motionsdag, efterårsferieskole,
15-klub, temauge om Musik og Sang, fest for de gamle
elever – sikke en måned!

November 2008
8. årgang nummer 9
Kildeskolen
Høffdingsvej 14
2500 Valby
Kontor: 38790140
Lærervær.: 38797140

En stor tak til alle elever, forældre og lærere som deltog i
renoweekendens arbejde: den stod på afretning af buske
og beplantning, afvaskning af vægge på alle sale og
trapper, pollifillering (gad vide om det hedder det?) af
vægge, oprensning af området ved indgangstrappe og en
hel masse andet. Flot arbejde!
I slutningen af måneden fik vi desuden repareret vores tag
og sat et skilt op på væggen mod banen.

Indhold:
* Tumlerummet
* Tilsynsrapport
* Forældrekursus?
* Motionsdagen
* Temaugen
* Gammel elev fest
* Handlingsbroen
* 15-klubben
* NYT: Sproghjørnet
© 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
November
Mandag 3.
Tirsdag 4.
Onsdag 5.
Torsdag 6.
Fredag 7.

Forældrekonsultation 5. klasse
Forældrekonsultation 2. klasse

Mandag 10.
Tirsdag 11.
Onsdag 12.
Torsdag 13.
Fredag 14.
Mandag 17.
Tirsdag 18.
Onsdag 19.
Torsdag 20.
Fredag 21.
Mandag 24.
Tirsdag 25.
Onsdag 26.
Torsdag 27.
Fredag 28.

SKOLEFOTO
Forældrekonsultation 1. klasse
Forældremøde 3. klasse – kl. 17:00
Forældrekonsultation 8. klasse
Projektintro for 9. og 9/10. klasse

Husk nu kaffen i SFO’en sidste fredag i måneden
mellem 14:00 og 16:00!
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Hej med jer !
Vi har noget nyt at fortælle jer: Vores løbende historie skal til at være en

vandrehistorie!
En vandrehistorie? Hvad er det dog? Jo, det vil sige, at historien fremover
fortsættes af én af skolens klasser – på skift!
Så tal med jeres dansklærer om hvornår jeres klasse skriver et kapitel!
Så er det over til vitserne:
Hvorfor flyttede de 3 små grise hjemmefra?
- Fordi deres mor var et svin!
Og så var der den uheldige mand, som blev kørt over af en damptromle, og
blev indlagt på stue 4, 5 og 6!
To drenge, Tom og Jesper, sad og småsnakkede, da præsten kom forbi:
- Og hvad laver I så?, spurgte præsten.
- Vi lyver, svarede Tom. - Den som lyver bedst, får en cola.
- Fy da, sagde præsten. - Da jeg var en lille dreng løj jeg aldrig!
- Stik ham cola'en, sagde Jesper.
- Hvorfor hopper du sådan op og ned?
- Jeg har lige taget noget medicin og jeg havde glemt at ryste flasken!

Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!
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Så til historien:
Vores oplæg til jeres fortsættelse af historien er:
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 nogen 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 sin 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!!!

Lad os se hvem der tager udfordringen op – hvad skal der ske
med Kira?

Annonce
Kære alle elever på Kildeskolen:
Nu har vi været Tumlerummets redaktører i ca. 1½ år og synes, at det er på
tide, at der kommer nye journalister til.
Så vi søger 2 godt samarbejdende drenge eller piger, som har lyst til at tage
over. De vil selvfølgelig blive oplært af os, før de tager helt over.
I skal lægge jeres ansøgninger i Tumlerummets basket på lærerværelset - med
navn og klassetrin - inden d. 15/11-08.
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Tilsynsrapport 1 - skoleåret 08-09
Af tilsynsførende Lise Thorsen, 9/10 2008

Jeg besøgte Kildeskolen den 3. oktober 2008 og fulgte
undervisningen i 0. – 4. klasse. Intet særligt at bemærke.
Kildeskolens lærerpersonale og ledelse har i øvrigt gennemgået
Undervisningsministeriets Fællesmål for derefter at underkaste
diverse undervisningsmaterialer en kritisk evaluering i forhold til
fællesmålene.
Eventuelle justeringer af materialet i den forbindelse planlægges at
være klar inden skoleårets afslutning.
Se Evaluering 2008 her på skolens hjemmeside.

◙
Lær at Lære kursus – for forældrene!
Vil du gerne deltage i et Lær
at Lære-kursus for forældre?
Vi ser gerne, at alle forældre
gennemgår kurset! På den
måde kan I bedre hjælpe med
lektierne.
Kurset er gratis og det tager
2-3 aftener
Når 10 eller flere forældre vil
være med, bliver det leveret
på skolen.
Kontakt klasselæreren!
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Skolernes motionsdag
Fredag før efterårsferien drog alle elever og lærere til Damhussøen for at ”tage en runde”,
som er en tur på godt 3,3 km!
Nogle elever valgte at tage turen to gange rundt, nogle spurtede en enkelt tur og så var der
endelig nogle, som jokkede eller spadserede.
Efter endt motionstur, var der sandwich i skolegården! Det blev en rigtig skøn dag, hvor det
pragtfulde vejr var med os!
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Godt løbet!

◘
Historien: Lad os nu se hvem der tager udfordringen op –
hvad skal der ske med Kira?
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Temaugen – Musik og sang

Hvilken uge vi lige har
været vidner til!
Undervisningen i uge 43
var helt anderledes end
den plejer. Det var nemlig
Temauge om Musik og
Sang.
Børnene og de unge
skabte på kryds og tværs
af klasserne, lavede
musik, sang og skrev
deres egne musik- og
teaterstykker.
0. klasse til og med 3. var
på en jordomrejse og
oplevede forskellige
kulturer. De lærte en
meget lang sang udenad –
oven i købet i kanon!
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4. klasse til og med 9/10. kunne hver dag
vælge et modul, som de gerne ville
deltage i. Det kunne være sangskrivning,
stomp, gospel, filmmusik, teater og gøgl,
popsang, dans eller andre ting som musik
og levned.
Stemningen var helt i top og der var en
summende, skøn og skabende atmosfære
på skolen hele ugen igennem. Det var
skønt at se hvordan eleverne bakkede
hinanden op i det, de hver især skabte.
Og så var det fantastisk at opleve alle de
talenter, vi har her på skolen!
Vi planlægger faktisk, at du skal opleve et
par af deres numre til julefesten – glæd
dig til det!
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♫
Og så skulle der
fremlægges – om
fredagen var der
samling i
kantinen, hvor der
blev sunget,
danset og spillet
skuespil.
Skøn uge!
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Og der var fest for de gamle elever!
I slutningen af oktober var der fest for de gamle elever – de ældste forlod skolen for mere
end 20 år siden og de yngste 2-3 år siden.
Klokken 17:00 var der velkomstdrink med hyggesnak og klassebilleder med gamle
sangoptagelser. En times tid senere rykkede vi ned i kantinen, hvor der blev trakteret med
spændende mexicansk mad, god rødvin og en herlig efterret.
Efter spisningen blev der blæst til ”klassekamp”. Årgang
mod årgang og med lærerne som dommere – jo, vi blev
bestukket!

Et kæmpe tak skal lyde til de elever,
som var med til at skabe det flotte
arrangement: Mursal, Lou, Brian,
Janyce, Aysu, Katharina, Caroline,
Armash, Kitty og Ayfemi.
Det gælder selvfølgelig også lærere
og festkomitéen bestående af Rikke,
Tina og Maria.
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Handlingsbroen i 3. klasse
Af Karen Marie Juel

Hvad skal jeg finde på ? Hvad
skal jeg skrive ? Hvad er en
indledning ? Hvad er en
afslutning ?
Disse og mange andre spørgsmål
arbejder 3. klasse med i deres
nye bog om skriftlig dansk.
Bogen bygger en historie eller
en stil op som en bro og giver
eksempler på hver del af
historien.
For at gøre stoffet mere levende
og forståeligt, laver eleverne
store lerdemonstrationer af handlingsbroen, som fortæller, hvad en god historie skal
indeholde. Samtidig er det en ren fornøjelse at kigge på, fordi de er så gode til at gøre ideerne
synlige.

☺
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15-klubben
For nogle uger siden fandt vi på en udfordring til eleverne, som vil fortsætte så længe de
synes det er spændende og sjovt.
Hver uge forventer vi at en elev afslutter 5-6 eksamener som afslutning af dele af årets
pensum. Det er helt almindeligt.
Men hvad sker der, hvis eleverne udfordres
til at nå 15 eksamener?

15?
Det er sådan cirka 3 gange så meget som
forventet – er der virkelig nogen, som kan nå
det?
I den følgende uge klarede tre elever den
næste umulige opgave, så med stor glæde
blev der serveret kakao, boller og frugt på
kontoret.
Den følgende uge var der 14 elever, som
klarede den store bedrift, og atter blev der
serveret kakao, boller og frugt.
Jamen, hvad vil de flittige elever gerne
vinde?
En dag hvor de kan følges med en lærer i
undervisningen og være hjælpelærer!
Kevin – det er ham i den orange T-shirt
forrest til venstre – gik med Maria i
temaugen. Han havde en spændende dag.
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Sproghjørnet
Af Elisabeth Højlund
Lad os præsentere en helt ny KLUMME – det er et sted i en avis,
som hver gang handler om det samme. I vores blad vil denne
klumme hver gang handle om sproget – som vi taler det og som vi
skriver det.
Vores måde at tale på hænger nøje sammen med, at vi er i 2008, og
at vores virkelighed er præget af computere og højt udviklet
teknologi – i vores daglige sprog låner vi rigtig mange ord fra disse
områder.
Vores omgang med hurtige maskiner smitter af på vores sprog. Vi taler hurtigere, og vi
kommer meget tit til at afskære endelser både af ord og sætninger, og så bruger vi mange
flere låneord fra engelsk i vores sprog.
Vores talesprog er altså et produkt af den tid, vi lever i. Sådan har det altid været, og vi kan
finde indflydelser fra Frankrig/Tyskland i sproget, som er kommet ind, da disse lande sad på
magten i Europa.
Denne indflydelse kan være god og den kan have dårlige følger. Måske forstår vi ikke altid,
hvad vi selv siger eller det er svært at forstå fagsprog.
Men det gælder for os alle, at det gavner os: at vi kan udtrykke os klart og tydeligt.
Så er er der chance for at blive forstået, og der er chance for, at man kan gøre det, man gerne
vil, fordi man med et tydeligt sprog også bliver tydelig for andre.
Spørgehjørnet
Alle, der læser Kildeskolenyt, kan stille spørgsmål om sproget her. Jeg vil svare, så godt jeg
nu kan – det skal bare være ”gode spørgsmål” – noget, der også er spændende for andre.
Når man indsender et spørgsmål, kan man selv vælge, om man gerne vil være anonym her i
bladet. Jeg skal dog vide, hvem der har stillet spørgsmålet.
Jeg håber Sproghjørnet kan medvirke til at udrydde en masse usikkerhed i forhold til det
danske sprog De bedste hilsener og på genhør.
۞
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