Kildeskolenyt!
Velkommen til den elektroniske
udgave af Kildeskolenyt!
Nu er det slut med spild af en masse papir og et
Kildeskolenyt!, som kun kan læses af de få.
Jeg håber, at du vil få stor fornøjelse ud af denne
farveudgave af bladet, som fremover bliver sendt til dig
den første i hver måned – dog undtaget juli og august,
hvor redaktionen holder sommerferie.
Marts 2010
10. årgang nummer 3
Kildeskolen
Høffdingsvej 14
2500 Valby
Kontor: 38790140
Lærervær.: 38797140
Indhold:
* Kalender
* Tumlerummet
* Madordning
* Fastelavn
* 15 klubben
* Cowboydans
* Terminsprøverne
* Jubilæet

Hvis du vil være med til at forme bladet, skal du bare
sende en mail til netkom@kildeskolen.dk . Det samme kan
du gøre med ros og ris. Enhver henvendelse besvares.
Lisbeth Dubiel har i februar arbejdet ihærdigt med at taste
alle jeres mailadresser ind i vores adressekartotek. Vi har
de fleste forældre og elevers adresser og en god del af de
gamle elevers – men ikke dem alle!
Gamle elever kan gå ind på min facebook side og
undersøge hvilke klassekammerater, der også får bladet.
Hvis du kender andre adresser, må du endelig sende dem
til ovennævnte adresse.
Nyd bladet!
Niels Bergstedt

© 2010 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
Januar
Mandag 1.
Tirsdag 2.
Onsdag 3.
Torsdag 4.
Fredag 5.
Mandag 8.
Tirsdag 9.
Onsdag 10.
Torsdag 11.
Fredag 12.
Mandag 15.
Tirsdag 16.
Onsdag 17.
Torsdag 18.
Fredag 19.

Forældrekonsultation 9. klasse
Forældrekonsultation 9/10. klasse

Forældremøde 8. klasse
Forældrekonsultation 3. klasse

Mandag 22.
Tirsdag 23.
Onsdag 24.
Torsdag 25.
Fredag 26.
Mandag 29.
Tirsdag 30.
Onsdag 31.
Torsdag 1/4
Fredag 2/4

SFO og Klub er åbne
SFO og Klub er åbne
SFO og Klub er åbne
Alt lukket
Alt lukket

Påskeferie

Mandag 5/4

Alt lukket

Husk kaffen i SFO’en den sidst fredag i måneden
mellem 14:00 og 16:00!
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VINDEREN AF KONKURRENCEN ER FUNDET!
Udfordringen var at skrive et godt kærlighedsdigt og vinderen blev
Owais fra 6. klasse med digtet:

Kærligheden stråler kun for dig
For jeg elsker kun dig
Min elskede, jeg elsker kun dig
Ingen andre – du er kun min!
Tillykke med præmien, Owais!

KAGEKONKURRENCE!
KAGEKARAKTERER

Der er kagekonkurrence på fredag
den 19/3 kl. 15:00 – det foregår i
fællesrummet på 2. sal.
Alle kan være med.
Tilmelding senest fredag den 12/3.
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Alle, der kommer for at smage, er med
til at give karakterer! Vi skal finde en vinder!
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Total luksus kage
Luksus kage
Velsmagende kage
OK kage
Hæslig kage
Klam kage

Madordning
Af Signe Bøgelund-Jensen, forælder
Kære forældre!
Jeg har ét barn som går på Kildeskolen – og et andet som går i en anden skole.
Rigmor, som er tilknyttet en almindelig folkeskole, er på Eat.dk ordningen – og jeg må sige,
det er en kæmpe succes!
Den startede på hendes skole for 3 måneder siden – og for at være ærlig var jeg ikke speciel
hook på ideen om halvtomme papbakker, penge ud ad vinduet og ikke kunne se, hvad hun
egentlig fik at spise.
Så der gik laaang tid, før jeg kom i gang med ordningen – og det var kun fordi Rigmor blev
ved med at komme hjem og fortælle om først den ene og så den anden, der havde fået alle
mulige retter, som hendes tænder løb i vand over.
I dag siger hun, at eleverne står i en kødrand rundt om udleveringsstedet – maden bliver
uddelt til en anden fra klassen, hvis en elev er syg!
Der er rift om bakkerne! Og de dage jeg har tilmeldt Rigmor, glæder hun sig til frokosten,
som er en lækker lille pause og input. Det er lige før, at hun vil i skole på sygedage for ikke
at gå glip af EAT.
Hendes glæde er så stor, at jeg bestiller med jævne mellemrum – og det er meget nemt (også
for mig, der slipper for at bryde hjernen med hvad, jeg nu skal putte på den flade rugbrød).
Man bestemmer nemlig selv, hvor ofte barnet skal have mad i skolen.
Man klikker ind og kan se menuerne for hele måneder ad gangen, så man kan spørge
børnene, hvad de vil have.
Det, at de selv bestemmer hvilke dage, de vil have hvad, er jo også med til at ramme rigtigt i
forhold til noget, der vil blive spist og nydt! Skulle der være dage, hvor man ikke kan lide
maden, er der sandwich at vælge imellem.
Hvis man køber 10 frokoster på en måned, er der rabatkort – hvor meget kan jeg ikke lige
huske. Men den dyre løsning er på dagsbasis 21kr. – og der er flere små ting med ved siden
af den varme mad: Frugt, salat og andet, på en måde som børn kan forholde sig til.
Der er også retter hver dag uden svinekød og andet. Der er forskellige menuer til forskellige
klasseårgange – så der er virkelig tænkt over hvordan børnene faktisk spiser og får næring.
Det hjælper jo ikke, at maden er sund, hvis den ikke bliver spist :-)
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Jeg synes, det ville være skønt, hvis Kildeskolen kunne tilslutte sig denne ordning, da den er
så dejlig fleksibel og nem. Tænk, at madpakken pludselig bliver en positiv oplevelse for
børnene. (Jeg ville ønske, jeg også kunne komme på den.)
Jeg håber, at I vil melde tilbage til Niels, hvis I er interesserede og vil overveje hvor ofte I
kunne tænke jer at benytte ordningen – den kræver et vist minimum af tilmelding for
overhovedet at blive taget i betragtning!
Jeg ved, den har været oppe tidligere – dog uden den store interesse. Men da kendte jeg den
heller ikke, og min skepsis var stor!
Vi har haft mange ”sjove” madordningsløsninger på skolen, som ikke rigtig kom til at
fungere i længere tid ad gangen. Maden blev ikke spist, og det blev for dyr en ordning for os
forældre og ikke mindst for skolen.
Derfor håber jeg, at I vil give Eat-ordningen en chance – jeg kan kun sige gode ord om den.
I det lange løb er det jo vores børn det handler om: En bedre fysisk tilstand giver større
udbytte af undervisningen og en bedre basis for sociale relationer!

Tak til Signe for det gode indslag!
Eat-ordningen hører under Københavns Kommune. Du kan
læse om den på www.eat.kk.dk
Hvis du gerne vil benytte denne eller en lignende ordning,
skal du senest 20/3 sende en mail til
netkom@kildeskolen.dk
med emnet madordning – hvis der er tilstrækkelig
interesse, vil jeg undersøge, hvordan vi kan melde os til.
Alle interesserede får en mail tilbage.
Niels Bergstedt
Skoleleder
5

Fastelavn

En skøn dag!
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15 klubben
Hver uge forventes det, at
eleverne laver
5-8 eksamener
5. februar

12. februar

19. februar

26. februar
Her er de elever, som laver
15 eller flere eksamener om
ugen! De er bare seje!
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Cowboydans med Anne Marie og Anne Marie
Det er helt rigtigt: Anne Marie
Swiatek mødte Anne Marie
Freefield. Swiatek fortalte
Freefield, at hun tidligere havde
undervist i Square Dance.
Freefield blev fyr og flamme,
og spurgte om hun ville komme
og vise SFO’en og Klubben,
hvordan man danser det.
Swiatek var med på den.
Nu har hun besøgt os 5 gange.
Hun får os ud på dansegulvet
hver tirsdag mellem 14 og 15,
så vi er ved at blive rigtig gode
til Square Dance.
Vi glæder os til
at vise jer alle,
hvad vi kan til
skolens 25 års
fødselsdag!
Måske allerede
til
sommerfesten
den 12. juni?

Kærlig hilsen
Anne Marie
Freefield
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Terminsprøverne er overståede
I sidste uge af februar
gik 39 elever til
terminsprøver på 2.
sal.
De første 4 dag gjaldt
det matematik, dansk
stil, diktat, engelsk stil
og skriftlig biologi
samt skriftlig
geografi.
Om fredagen var der
mundtlig dansk på
skemaet. Alle 39 fik
lov til at mærke,
hvordan en mundtlig
prøve afholdes.
Om en uge afholdes
så årets sidste
forældrekonsultation
for 9. og 9/10. klasse,
hvor elevernes
fremtidige studier
vurderes.
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Jubilæet
25 år er gået siden
Kildeskolens start i august
måned 1985.
Her ses det første
lærerbillede med skoleleder
Mari-Ann Lind,
skolesekretær Ingrid
Østergren samt lærerne
Anna Lawaetz, Hanne
Ginge-Nielsen og Lilian
Dohn – på det tidspunkt gik
der omkring 40 elever på
Kildeskolen.

Årene er gået – vi har skiftet
bygningen ud to gange, og
der går nu mere end 180
elever på skolen.
Ja, flere af de gamle elever
er vendt tilbage med deres
egne børn!

Vær med til at fejre 25 års dagen lørdag den 21. august 2010!
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