Kildeskolenyt!
Foråret er på vej!
Vi har fået et nyt elevråd, og medlemmerne vil
koncentrere sig om at skabe et endnu bedre forhold
mellem klasser og elever: Venskabsvenner, som er store
elever der tager sig af de små; større elever som lærer de
små en hel masse lege; elever som kan besøge hinandens
klasser og spise sammen. Ideerne er mange og gode. Lad
os se hvad de gør ved det!

April 2010
10. årgang nummer 4
Kildeskolen
Høffdingsvej 14
2500 Valby
Kontor: 38790140
Lærervær.: 38797140

Med april følger årets første reno-dag. Husk at give
besked til klasselærerne, så vi kan forberede alle
aktiviteter. Hvis du ikke har modtaget
tilmeldelsesblanketten, kan du finde den i Kildeskolenyt!
Bliver vi mange, når vi også meget.
Væk var sneen og skolegården kunne tages i brug.
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International) og brugt med dets tilladelse.

Skolekalender
April
Torsdag 1.
Fredag 2.
Mandag 5.
Tirsdag 6.

Onsdag 7.
Torsdag 8.
Fredag 9.
Mandag 12.
Tirsdag 13.
Onsdag 14.
Torsdag 15.
Fredag 16.
Mandag 19.
Tirsdag 20.
Onsdag 21.
Torsdag 22.
Fredag 23.

Lørdag 24.
Søndag 25.
Mandag 26.
Tirsdag 27.
Onsdag 28.
Torsdag 29.
Fredag 30.

Påskeferie

Forældrekonsultation 6. klasse
PISA undersøgelse af 15-16 årige
elever mellem 9 og 12.

Brobygning 8. klasse

Besøg af læge Heba Reda
Forældrekonsultation 1. klasse
SKOLEFOTO
SKOLEFOTO
Forældremøde 5. klasse
Forældremøde 7. klasse
Besøg af læge Heba Reda
Sidste dag til forslag til Generalforsamling

Lejrskole 7. og 8. klasse
Sidste dag til tilmelding til
madordning
Besøg af læge Heba Reda
RENOWEEKEND 10-18
RENOWEEKEND 10-18

Ordinær Generalforsamling 19:00

Lejrskole 6. klasse

Skole, SFO og Klub er lukket – St.
Bededag

Husk kaffen i SFO’en fredag den 23/4
mellem 14:00 og 16:00!
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KAGEKARAKTERER

Kagekonkurrencen blev afholdt fredag den 19. og fredag den 26.,
og det var godt at vi brugte to dage til at smage dem i – de var bare
for gode!

10
8
6
4
2
0

Den første fredag kom Anna fra 1. klasse med en borg-kage. Den
næste uge kom Cassandra fra 2., Martina fra 4. og Patricia fra 6.
klasse med hver deres glimrende kager – Tumlerummets
Navn
journalister sørgede for at sammentælle point og udregne
Anna
hvem vinderne var. Alt blev udregnet efter
Cassandra
kagekarakterskalaen!
Patricia
Læg mærke til at alle kagerne ligger fra OK til næsten Total Martina
Luksus – så vi belønner alle 4 kager! Præmierne er på vej!

Total luksus kage
Luksus kage
Velsmagende kage
OK kage
Hæslig kage
Klam kage
Point
8,60
4,44
7,92
6,66

Stilling
1
4
2
3

Her kan du se de 4 mester-bagere! Med deres gode kager
måtte det bare blive en velbesøgt konkurrence!
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Det nye elevråd
Her er vores nye elevråd, som vil arbejde med alle elevernes velfærd på skolen. De har nogle
meget spændende ideer om kontakt mellem klasserne, venskabs-venner, de store der skal
lege med de små i gården osv. Det glæder vi os til at høre mere om!

Ny Klubmedarbejder
Velkommen til vores nye klubmedarbejder Pia Nguyen.
Klubben oser nu af hygge og god aktivitet!
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Jamen, det er da Ingrid!
I sidste måned kunne du
læse, at nummer 2 fra
venstre på lærerbilledet fra
1985 var Birgit Nielsen.
Nummer 1 fra venstre, vores
tidligere skoleleder MariAnn Lind, ringede til
redaktøren med følgende
korrektion: Nummer 2 fra
venstre var vores daværende
skolesekretær Ingrid
Østergren.
Birgit Nielsen kom først til
skolen året efter.

…og en rettelse mere!
I et tidligere nummer af Kildeskolenyt havde vi stavet vores egen mailadresse forkert!
Vores mailadresse er ikke: netcom@kildeskolen.dk
Vores mailadresse er: netkom@kildeskolen.dk
Ordet er for øvrigt en forkortelse af netkommunikation – altså kommunikation på nettet.

Madordning – hvad nu?
Indtil nu har 8 forældrepar mailet, at de gerne vil bruge den madordning, som eat.dk kan
tilbyde. Det er desværre ikke nok for at kunne iværksætte en madordning på skolen!
Vi giver projektet en chance mere: Hvis I ikke fik sendt en mail, så
gør det senest fredag den 24/4 til netkom@kildeskolen.dk .
Mailen mærkes madordning.
Vi giver besked til alle interesserede.
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Formning i 5. klasse
Af Helle Mäercher, formningslærer for 5. klasse
Vi skulle til at lave skulpturer i
billedkunst i 5. kl. og besluttede
at bruge alle mulige og umulige
ting, som alligevel skulle smides
ud.
Fantasi, kreativitet og lim-pistol
blev brugt flittigt, og det kom
der rigtig mange fantastiske
skulpturer ud af:
En robot, dukkehuse, små
dukker, garage, rumstation og
meget mere fantastisk.

15-klubben i marts
Som sædvanlig var 15-klubben velbesøgt i denne måned. Her er billederne af de dygtige og
produktive elever:
5/3

12/3

19/3

26/3
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Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling
Af Maria Wojtaszewski, bestyrelsesforkvinde
Hermed indbydes til den årlige ordinære generalforsamling på Kildeskolen i Valby.
Dato: Onsdag den 28. april 2010
Tid: Kl. 19:00
Hvor: I kantinen.
Dagsordenen er som følger:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Bestyrelsen aflægger beretning.
Det reviderede regnskab forelægges til orientering.
Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Indkomne forslag
Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være
bestyrelsen i hænde senest fredag den 16. april. Forslag skal sendes/afleveres eller mailes
til Karna, skolens sekretær på 2. sal.
Glæder mig til godt fremmøde!!

FOTOGRAFERING
Mandag den 12/4 og tirsdag den 13/4 kommer fotograferne
fra Odense Skolefoto.
Vi skal både have taget billeder af hver elev,
af hver klasse og så skal vi have taget det store fællesfotografi.
Husk at udfylde de tilsendte papirer!
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Renoweekend
Af Niels Bergstedt, skoleleder
Så er der brug jeres hjælp igen!
Lørdag den 24/4 og søndag den 25/4 er der reno-weekend her 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: Der skal sættes væv op, der skal males, billeder skal hænges op,
der skal rengøres og 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: Hvis du ikke kan deltage nogen af de to dage, kan du i stedet vælge
at støtte med penge til materialer – det er der også brug for!
 - og sørg for at klasselæreren får den
Navn: ___________________________________________
Barnets navn:______________________________________ Klasse: ________
Fra vores familie kommer : 1____ 2_____ 3_____ 4_____ og hjælper.
Jeg/vi deltager ikke i renoweekenden overhovedet______
Jeg/vi deltager lørdag klokken ______til klokken _____
Jeg/vi deltager søndag klokken ________ til klokken ________
Jeg/vi vælger at forære projektet 100 kr.____ 200 kr. _____ 300 kr. _____
andet beløb ______________kr.
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En opfordring
Af Niels Bergstedt, skoleleder
I skrivende stund er der 180 elever på Kildeskolen – der har aldrig været flere!
Vi er kendt for at give vore elever en god og udfordrende undervisning, og derfor vælger
en del forældre og børn at kontakte os, når undervisningen på en anden skole har fejlet:
Den var for kedelig eller også blev barnet ikke hjulpet ordentligt, når der var brug for det.
De elever, som kommer fra andre skoler, bliver ofte overraskede over, hvordan det nu er
at gå i skole. De genvinder deres studieglæde – et ord, som ikke engang findes i
ordbogen! De får mere selvtillid og deres faglighed styrkes.
Vores lærere er dybt engagerede i deres arbejde – man kan roligt sige, at de knokler for at
løse konflikter og studieproblemer, så snart de opdager dem, og at de gør alt, hvad de kan,
for at sikre eleverne en god skoledag! Ja, man kan endda kontakte dem i deres fritid, hvis
der er brug for yderligere hjælp! De er der for elevernes skyld!
Vores elever er glade for at gå i skole – og når de ikke er det, kan de banke på døren til
skolelederkontoret (nogen gange går de bare ind!) for at klage deres nød. De er altid
velkomne. Sådan skulle det have været, da vi selv gik i skole.
Oftest kommer eleverne dog ind på kontoret for at ”hænge ud”, fortælle historier, sige
”Godmorgen”, bede om hjemmearbejde (!) – eller de kommer med kager og flotte
tegninger.
Lige nu er alle vores klasser fra 6. til 10. fyldt helt op. Det samme gælder i 0. og 1. klasse.
Men vi vil gerne have flere elever i 2. til 5. klasse!
Hvis du kender nogen, som gerne vil have en god skole til deres børn på disse klassetrin,
er du meget velkommen til at anbefale os.
Interesserede forældre og børn får en rundvisning på skolen, vi forklarer hvordan skolen
fungerer, og tester her efter deres børn fagligt, så vi sammen se, om Kildeskolen er den
helt rigtige skole for deres børn.
Som regel er den det!
Velkommen tilbage fra påskeferie!
9

