
Og så faldt sneen… 
Juleferien nærmer sig, men inden vi lukker og slukker for 
2008, skal vi have sendt 7. klassen af sted på lejrskole til 
Polen, og der skal lige afholdes terminsprøver for 9. og 
9/10. klasserne. 
 
Læg mærke til, at der er omfotografering onsdag den 3. – 
der er en del klassebilleder, som skal tages om.      
 
Sørg for at være med, når der er Julefest på skolen lørdag 
den 6. – invitationen findes her i bladet. Det plejer at være 
hamrende hyggeligt! Massevis af underholdning og ikke 
mindst Lucia-optoget – husk fotografiapparat, camcorder 
og det gode Julehumør!    
 
Vi har for øvrigt fået nye redaktører i Tumlerummet og 
historien går nu på skift fra klasse til klasse!    
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Skolekalender  

December                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Mandag 1.  
Tirsdag 2.  
Onsdag 3.  Omfotografering af klassebilleder i 1., 4., 6. og 7. klasse 
Torsdag 4.  
Fredag 5.  
Lørdag 6. JULEFEST PÅ SKOLEN!   
  
Mandag 8.  
Tirsdag 9.  
Onsdag 10. Forældrekonsultation 7. klasse 
Torsdag 11.  
Fredag 12.  
   
Mandag 15. 1. terminsprøve - Matematik  7. klasse tager på  
Tirsdag 16. 1. terminsprøve – Dansk Lejrskole i Polen 
Onsdag 17. 1. terminsprøve – Historie og dansk søndag til torsdag 
Torsdag 18.   
Fredag 19.  
  
Mandag 22. Hyggedag før Jul – SFO og Klub er åbne som sædvanlig 
Tirsdag 23. Juleferie – skole, SFO og Klub er lukket 
Onsdag 24. Juleferie – skole, SFO og Klub er lukket 
Torsdag 25. Juleferie – skole, SFO og Klub er lukket 
Fredag 26.  Juleferie – skole, SFO og Klub er lukket 
  
Mandag 29. Juleferie – skole, SFO og Klub er lukket 
Tirsdag 30. Juleferie – skole, SFO og Klub er lukket 
Onsdag 31. Juleferie – skole, SFO og Klub er lukket 
 
           

Husk kaffen i SFO’en fredag den 19. mellem 14:00 og 16:00!  
 

Skolen åbner igen mandag den 5. januar kl. 9:00.  
 

GOD JUL OG GODT NYTÅR!                                           
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Hej igen! 

Den gamle redaktion afholdt valg af ny redaktion – tre hold havde meldt sig, 
så det var ikke let at bestemme sig. Efter nøje overvejelser faldt valget på 
Cathrine og Marie fra 7. klasse.   

 Cathrine og Marie har valgt at fortsætte Tumlerummet, som det har været 
ind til nu: Vitser, lidt om hvad der foregår på skolen og konkurrencer.    

Historien forsætter – i denne måned er det 7. klasse, der har skrevet 
fortsættelsen fra sidste måned.  Hvilken klasse skriver så næste afsnit?   

En stor tak skal lyde til den gamle redaktion, Katherina og Caroline, for to 
års flot arbejde med Tumlerummet. Og velkommen til de nye redaktører af 
Tumlerummet! 

 

      

 

 

                     

                       Marie       

 

                                           De to ”gamle” redaktører                    Cathrine 

Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!Forslag til elevsiden skal lægges i vores kasse på lærerværelset!    
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Historien – denne gang fra 7. klasse! 
 

 

Nu gik hun hen til sin bedste ven, Kobey. 
 
Hun ringede på døren, Kobey åbnede. Kira spurgte så: ”Vil du tage med mig ud på eventyr 
på vores planet?” 
 
Kobey kiggede underligt på Kira og så sagde han: "Er du bindegal?",  "Nej det vil jeg da 
ikke, det er meget farligt!"  
 
Kira kiggede ned i jorden og snøftede. Hun begyndte at gå hjem. Hun var utrolig ked af det, 
fordi hendes bedste ven lige havde sagt nej til at opfylde hendes største drøm.  
 
Da Kira kom hjem satte hun sig på sengen og græd. Hendes mor kom op på hendes værelse 
og spurgte, hvordan det var gået: "Ville Kobey gerne med?"  
 
Kira sagde grædede: "Nej, han syntes det er for farligt".  
 
Kiras mor sagde så: "Jamen, så kan du jo spørge Mark?"  
 
Kira blev meget glad og sagde: "Det havde jeg slet ikke tænkt på – tusinde tak mor!".  
 
Kira løb ud af døren og hen til Mark. Hun ringede på døren, og Marks mor åbnede.  
 
Kira sagde: "Hej fru Nielsen. Er Mark hjemme?"  
 
Fru Nielsen sagde: ”Ja” og råbte på Mark.  
 
Mark kom ned, "Hej Kira!"  
 
Kira sagde: "Vil du med ud på eventyr på vores planet med mig?"  
 
"Ja! Det vil jeg meget gerne".  
 
Kira blev rigtig glad, og så tog de hjem hos hende.  
 
De tog jetpacks på og  gjorde klar til at lette… 
 

(Det bliver spændende at se, hvem der tager udfordringen op og skriver fortsættelsen!) 
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Nyt elevråd 

Så fik vi valgt elevrådet! Hver klasse fra 5. til 9/10. valgte deres repræsentanter og 
suppleanter, som bagefter kom til det indledende møde. De valgte er:  
 

5. klasse: Daniel (rep.) og Harris (sup.)   
6. klasse: Alan (rep.) og Bintou (sup.) 
7. klasse: Thomas (rep.) og Daniel (sup.) 
8. klasse: Steven (rep.) og Linnea (sup.) 
9. klasse: Kristian (rep.) og Armash (sup.) 
9/10. klasse: Adam (rep.) og Cecilie H (sup.)    

 
På mødet gennemgik vi de områder, som rådet kan arbejde med i dette skoleår: ændringer af 
ordensregler, forslag til nye ordensregler, forslag til undervisningsmaterialer, ture, ændringer 
af skolegård – og endelig, hvordan vi kan gøre forholdet mellem klasserne endnu bedre.     

 

Alle elevrådets forslag går videre til lærerrådet, som diskuterer og 
godkender eller afslår forslagene. 
 
På næste møde blev Thomas fra 7. klasse valgt som elevrådsformand. 
Det betyder så, at hans suppleant Daniel er blevet 
elevrådsrepræsentant. 
 
Elevrådet holder møde torsdag hver anden eller tredje uge. 
Velkommen til det nye elevråd!      
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Sproghjørnet – fra lyd til bogstav 
Af Elisabeth Højlund 

  

I min første klumme skrev jeg om, hvordan vores måde at tale på 
hænger tæt sammen med vores tid. 
Det samme kan man bestemt ikke sige om vores skriftsprog. Det er 
nemlig et barn af vores historie, som den har foldet sig ud over mindst 
2500 år. 
Den første grammatik (regler for skriftsproget) var den latinske, og 
derefter har alle lande langsomt opbygget deres egen grammatik.Det har 
været en meget langsom proces, og nu har vi så et slags system, som vi 
putter vores talesprog ind i. 

Det er en mærkelig proces at flytte lyd ned på papir. Her i 2008 har vi ca. 1 million danske 
ord – sat sammen af ca. 2000 sproglyde, og til alle disse ord har vi kun 28 byggesten – 
bogstaverne. Alle vore mærkelige staveregler dækker over vores behov for at kunne bygge 
alle disse ord.  
De stakkels 9 lydbærende bogstaver – vokalerne – skal klare rigtig mange lyde, og derfor kan 
et e dække over både ae og æ og eæ-lyde. Sådan er det med alle vokalerne, og det gør det 
vanskeligt at høre, hvad man skal skrive. Man må vide det. 
Prøv selv at tænke lidt over, hvor mange sammensætninger, der skal til, når 28 bogstaver 
skal dække 1 million ord! 
Her op til jul må jeg også afsløre, at det danske sprog er som juletræet. Kigger man efter, 
hænger der franske, tyske, italienske og oldnordiske ord på træet. I dag er vi ved at overpynte 
det med engelske ord. 
Vi putter flere og flere ord ind i vores sprog, fordansker dem eller holder fast i deres 
oprindelige stavemåde. Det gør det også svært at lære at stave korrekt. 
 Jeg har kun ét bud på hele miseren: Brug en ordbog !!! 
 
Spørgehjørnet: 
 Peter Jensen spørger : Hvordan kan man vide, hvornår det hedder ”en” og ”et” ? 
Godt spørgsmål – og jeg må give et svar, som er  meget typisk for danske 
retskrivningsregler: n-ord , ” en” er der flest af. Ca. 75 % af alle navneord  er n-ord, og 
dækker de fleste personer, dyr og planter. Det  hedder dog et barn – et menneske – et får – et 
lam og et træ m.m. 
 
t-ord dækker de sidste 25 % . Det er de fleste materielle ting og begreber, ord, som ender på  
“-eri”, “-um” og “- skab”, som for eksempel et bageri, et museum og et venskab. 
 
Alle sprog har regler og undtagelser. Det kan ikke være anderledes med noget så levende 
som sproget. 
 
Derfor har jeg igen kun ét bud på miseren : Ønsk dig en ordbog i julegave!!! 
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Bogen  - 5  elever fra 2. kl. har skrevet en bog i to-sprogs-undervisningen 

Bogen ”Gys på Kildeskolen”. 
 
 

Da vi startede i begyndelsen af oktober, troede vi, at vi 
digtede et skuespil, men vores lærer, Elisabeth, fik 
mareridt og lå søvnløs, fordi hun ikke kunne finde ud af, 
hvordan vi skulle løbe op og ned ad trapperne – på 
scenen i SFO. 
Nu har vi så lavet en bog, fået den trykt, givet vores 
kammerater en, og læst den højt for dem og for vores 
forældre. 
Det har været rigtig sjovt at lave historien, og hvis I 
gerne vil have et eksemplar, kan I bestille den hos 2. 
klasse's lærer Lilian. Den koster 15 kr. og I vil få den 
lige før jul. 
 
Hilsen Altamash, Poonam, Dalal, Gøksu og Rohan 
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Rollemodeller 
 

 

 

Mandag den 10. november havde 
Henrik, vores uddannelsesvejleder, 
arrangeret, at 9. og 9/10. klasse fik 
besøg af fire såkaldte rollemodeller.  
 
En rollemodel er en person, som 
kommer ud til grundskolerne for at 
fortælle om sin uddannelseskarriere 
siden 9. eller 10. klasse i grundskolen. 
Det her er folk, man kan lære noget af. 
 
Besøget blev en stor succes! De fire 
havde spændende historier at fortælle 
(og rappe) – karrieren er ikke altid en 
direkte vej fra grundskole og gennem 
videre uddannelse til fast arbejde. 
 
Som forældre og lærere foretrækker vi 
selvfølgelig, at de unge vælger rigtigt 
første gang, dygtigt gennemgår den 
rigtige uddannelse uden ”spildtid” og til 
sidst får det bedst mulige arbejde. 
 
Virkelighedens verden er ofte 
anderledes: De unge tøver og går på 
”slingrekurs” gennem uddannelsen. 
Men, sådan var det også, da vi selv 
skulle vælge uddannelse karriere – var 
det ikke? 
 
Det er her, at rollemodellerne kan vise 
en vej – det er som at kaste katten op i 
luften: Den skal nok lande blidt og 
sikkert på alle fire poter. 
 
Det var et rigtig godt arrangement.              
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                                                      Fra Kildeskolens Støtteforening har vi  
                                                  modtaget følgende: 
 
 

Kære forældre, elever, bedsteforældre, 
støtteforeningsmedlemmer, gamle elever og 

venner af huset    
 
 
 

Kildeskolens Støtteforening inviterer hermed til Julefest på 
Høffdingsvej 14 

 
Lørdag den 6. december fra kl. 13:00 til 17:00 

 
0. til 5. klasse og Luciakoret vil sørge for underholdningen, som starter kl. 13:30. 
Temaugens Gospelkor vil give en prøve på, hvad de lærte. 
 
Der er tombola og fiskedam. 
 
”Baren” sælger kaffe, te, sodavand, øl, æbleskiver og boller med pålæg. 
 
Indgangsbilletten koster 20 kr. for både børn og voksne. Optrædende elever betaler også. 
Der er lodtrækning på indgangsbilletten, hvor der kan vindes gode præmier. 
Der udtrækkes 5 numre. 
 
Vi glæder os rigtig meget til at se jer og julehygge med jer 
 
 
De varmeste Julehilsener fra  
 
 
                                      Støtteforeningen!  
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