Kildeskolenyt!
Velkommen tilbage!
Så er vi i gang igen! Et nyt skoleår er startet, bygningen
syder af aktiviteter og alle har efterhånden lagt
sommerferien bag sig.

September 2010
10. årgang nummer 7
Kildeskolen
Høffdingsvej 14
2500 Valby
Kontor: 38790140
Lærervær.: 38797140
Indhold:

Det sidste Kildeskolenyt! blev skrevet i starten af juni, og
der er sket meget siden da: Sommerfest, sidste skoledag
for afgangseleverne, sommerskole, SFO-koloni, 25 års
jubilæum og fest for de gamle elever. Jo – der er sandelig
blevet festet.
Vi har også fået ny idrætslærer, Louise Thomsen, som skal
undervise i faget fra1. til 9. klasse. Lisbeth Dubiel er
blevet klasselærer i den nye 1. klasse, Anna Lawaetz og
Anne-Mette Rix har overtaget en del af
matematikundervisningen og Rikke Pedersen tager sig nu
af historieundervisningen.
Klasseværelser er istandsat, der er malet på 1. sal – og
endelig er vi ved at lægge sidste hånd på
undervisningsplanerne for hvert fag. Inden længe kan du
se dem på vores hjemmeside.

* Kalender
* Ny lærer og ændringer
* Hvad vi forventer af
forældre
Vi har brug for din hjælp – lige nu vil vi gerne have flere
* Sommerfesten
elever i 1., 3., 4., 5., og 6. klasse. Kender du nogen?
* Sidste skoledag
* SFO koloni
* Jubilæum
Det bliver et skønt skoleår!
* Gammel elevfest
* Kender du nogen?
*
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Skolekalender
September
Onsdag 1.
Torsdag 2.
Fredag 3.
Mandag 6.
Tirsdag 7.
Onsdag 8.
Torsdag 9.
Fredag 10.
Lørdag 11
Mandag 13.
Tirsdag 14.
Onsdag 15.
Torsdag 16.
Fredag 17.

Optræden Valby Kulturuge – se side 12 i Kildeskolenyt.

Forældremøde 4. klasse
Forældremøde 1. klasse

9. og 9/10. tager til Prag hele denne uge

Mandag 20.
Tirsdag 21.
Onsdag 22.
Torsdag 23.
Fredag 24.
Mandag 27.
Tirsdag 28.
Onsdag 29.
Torsdag 30.

Husk kaffen i SFO’en den sidste fredag i måneden mellem
14:00 og 16:00!
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Ny idrætslærer
Louise Thomsen, som er uddannet idrætspædagog, er nu ansat
som idrætslærer for alle elever mellem 1. og 9. klasse.
Louise har brugt sommerferien til at studere
Undervisningsministeriets Fællesmål 2009 om undervisningen i
idræt og hun har skrevet en undervisningsplan, der er lagt på
vores hjemmeside.
Vi byder Louise velkommen!

Ny uddannelsesvejleder
Københavns Kommune har meddelt, at vores uddannelsesvejleder Henrik er overgået til
vejledningen af unge mennesker mellem 18 og 24 år.
Den nye vejleder, Lisbeth, er ved at blive sat ind i arbejdet med vejledningen af elever i 6. til
10. klasse.
Velkommen til Lisbeth, som bliver præsenteret i næste nummer af Kildeskolenyt!

Ændringer i undervisning
Lisbeth Dubiel er blevet klasselærer for 1. klasse.
Undervisningen af matematik i 6-8. klasse er overtaget af Anna Lawaetz og Anne-Mette Rix,
der møder velforberedte til det nye skoleår med gode undervisningsplaner.
Undervisningen i historie er samtidig overtaget af Rikke Pedersen, der har brugt sin
sommerferie til at forberede undervisningen, så den stemmer overens med Fællesmål 2009.
Ændringerne er foretaget for at give jeres børn en bedre og mere spændende undervisning i
matematik og historie.
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Hvad vi forventer af forældrene
Af Niels Bergstedt, skoleleder og Anna Lawaetz, viceskoleleder
Barnets skolegang bygger på et samarbejde mellem lærere, forældre og
elev – når alle tre parter arbejder godt sammen, kan vi sikre barnet en
glædelig skolegang med sikker viden og gode færdigheder.
Men hvordan skal forældrene bidrage?
Der er brug for, at forældrene deltager aktivt i samarbejdet – og det omfatter:

 at hjælpe barnet med at være klar til dagens arbejde – sørge for at barnet har sovet
nok, spist nærende morgenmad og møder til tiden
 at give barnet sund og tilstrækkelig mad med i skole, så det har energi gennem hele
skoledagen
 at støtte barnets lektielæsning og trivsel i det hele taget
 at informere klasselærer eller skoleleder hvis barnet ikke trives eller oplever gode
faglige fremskridt
 at sørge for ordbøger i hjemmet og at barnet har blyanter, kuglepenne, linealer,
vinkelmåler, regnemaskine og lignende med i skole, når det bliver aktuelt
 at deltage i klassens to årlige forældremøder og de to årlige forældrekonsultationer
 at deltage i skolens to årlige renoveringsarrangementer
 at informere skolen i tilfælde af barnets fravær
 at kontakte skolen, hvis der opstår et problem, så vi sammen kan få det løst hurtigst
muligt
 at sørge for at skolepenge betales til tiden hver måned
Vi ønsker også, at I deltager i skolens to årlige arrangementer – sommerfest og julefest – og
at høre fra jer, når det går godt!
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Sommerfest
I juni måned var der Sommerfest,
hvor eleverne sang, dansede og
spillede teater.
Vi takker alle optrædende for den
fantastiske underholdning!
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Afgangselevernes sidste skoledag
Dagen efter den sidste mundtlige eksamen, afholdt vi sidste skoledag for afgangseleverne.
Traditionen tro var der karamelkastning, vandkamp og rundbold på fodboldbanerne. Lærerne
tabte egentlig, men var ikke særligt glade for at indrømme det!
Om aftenen blev eleverne fejret af lærere og familie.

Tak for et godt skoleår!
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SFO koloni 2010
Af Søren Pedersen
Mandag morgen den 10/8 mødtes nye som gamle deltagere – alle spændte
på en uge med sjov og ballade, sol, strand, sand og vand
Klokken 10:00 tog børnene afsked med familierne, og så gik det af sted til
Næsby strand ved Slagelse. Vi ankom ved frokosttid og da madpakkerne var spist, skulle vi
fordele værelser og pakke ud. Det var en stor, lys moderne bygning, med masser af plads,
omkring 150 meter til stranden og en mindre legeplads med gyngestativ, basketkurv og
bordtennis, som hurtigt blev udforsket og brugt flittigt.
Næste morgen startede stor
morgenbuffet, som Helle havde
stået for med hjælp af puttepigerne:
der var æg, havregrød, toastbrød og
müsli, så det smagte selvfølgelig
rigtig godt al sammen. Senere på
formiddagen tog Aron og jeg
ungerne med ned til stranden, hvor
der blev samlet muslingeskaller,
sten og krabbeskjold med stor iver.
Det var en rigtig solfyldt og varm
dag, så efter frokost og slikbod (selvfølgelig!), besluttede vi os til at tage ned og bade.
Vandet var lidt koldt, men man kunne sagtens være der ude, og børnene var vilde med det.
Aftensmaden stod på kyllingebryst med ris og sovs, og det blev en rolig aften, for børnene
var godt brugte efter strandturen.
Efter morgenmaden onsdag, var der lidt
hygge og selvfølgelig værelsescheck. Det
regnede og blæste en del, så det var en
rimelig kold morgen, men børnene var
næsten helt ligeglade med det – de ville ud
at lege alligevel. Efter frokost blev der
planlagt koloniade. Der var 8 poster med,
hver sin lærer eller puttepige. For at komme
igennem ’’banen’’ skulle ungerne lave
trillebør, løse gåder, spise ulækre madder,
lave sliksnørrebåndskonkurrence, kimsleg, løbe og finde ting i gryder med ulækre ting hos
Mettes onde tvillingesøster, Heksen. Senere på dagen blæste det fortsat, men regnen var væk,
og da solen begyndte at skinne svagt, tog vi selvfølgelig ned og bade igen. Denne dag kom
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der også rigtig gang i indfangning af frøer og snegle, og flere af ungerne havde hele
Zoologiskehaver med rigtig mange dyr, som dog blev sat fri igen senere.
Hele torsdagen regnede det kraftigt, så
dette var den perfekte dag til at
afholde den længe ventede
talentkonkurrence. Der var rigtig
mange gode og meget talentfulde
indslag, så det blev et super flot show,
med dans og sang. Efter frokost (og
ikke mindst slikbod), blev Aron og jeg
enige om, at det næsten var synd, hvis
vi ikke kunne sige, at vi havde været i
vandet hver dag. Ungerne var
fuldstændig med på at tage ned og bade i regnvejr – så det gjorde vi. Om aftenen holdt vi fest
med alt, hvad der hører til. En super festmenu bestående af pizza til hovedret og is til dessert
skarpt efterfulgt af diverse konkurrencer i Limbo, stopdans og fri dans. Alle var mætte og
glade, da vi langt om længe gik i seng.
Fredag var hjemrejsedag, så
formiddagen gik med at gøre
værelser rene og få pakket. Vi var i
rimelig god tid, for selvom det havde
været en sjov uge, glædede alle sig
til at komme hjem til forældrene, så
alle skyndte sig med at få gjort, hvad
de skulle gøre. En hurtig frokost og
så ellers ombord i bussen og mod
Valby.
Gensynsglæden var som altid kæmpe stor hos både børn og forældre, da vi endelig kom til
Kildeskolen og masser af gode oplevelser og historier skulle deles.
Vi glæder os allerede til næste år 

Vil du gerne være med
til at skrive

Giv besked til Niels
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Jubilæum og gammel elevfest
Den 21/8 afholdt vi både jubilæum og gammel elevfest. Dagen bød på underholdning og
taler – og ikke mindst et møde med skolens mange venner og elever.

Om aftenen fik vi besøg af de gamle elever – snakken ville ingen ende tage!
Til lejligheden var lavet en Kildeskolefilm, som eleverne morede sig hjerteligt over. Det er
nu sjovt at se sig selv og skolekammerater fra 1986!
Herefter var der konkurrencer mellem årgangene, som sluttede med uddeling af en netop
oprettet vandrepokal – den er ikke køn, men den er vundet!
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Med lærerne som
dommerpanel vandt en af de
ældre årgange den
eftertragtede vandrepokal.
Hov – ser vi et par lærere i
den årgang?
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Kender du nogen, der leder efter en god
skole?
Af Niels Bergstedt, skoleleder
I skrivende stund er der 173 elever på Kildeskolen, og flere er på vej.
Vi er kendt for at give vore elever en god og udfordrende
undervisning: Derfor vælger en del forældre og børn at kontakte os, når deres barn har
behov for et skoleskift.
De nye elever genvinder ofte 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 er dygtige til
at løse konflikter og studieproblemer, så snart de opdager dem. De gør alt, hvad de kan,
for at sikre eleverne en god skoledag. Ja, man kan også kontakte dem i deres fritid, hvis
der er brug for yderligere hjælp. De er der for at hjælpe eleverne.
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.
Oftest kommer eleverne dog ind på kontoret for at ”hænge ud”, fortælle historier, lige
sige ”Godmorgen” eller bede om hjemmearbejde (!)
Lige nu er alle vores klasser fra 7. til 10. fyldt op. Det samme gælder i 0. og 2. klasse.
Men der er plads til flere elever i de andre klasser.
Hvis du kender nogen, som gerne vil have en god skole til deres børn på disse klassetrin,
må du meget gerne at invitere dem til at besøge skolen.
Interesserede forældre og børn får en rundvisning på skolen og vi forklarer, hvordan
skolen arbejder. Så tester vi børnene fagligt, for at vurdere om vi kan hjælpe.
Så enkelt er det.
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Valby Kulturdage optræden
Igen i år deltager vi i Valby Kulturdage, så kom og oplev nogle af vores dejlige og
talentfulde elever:

Tid: Fredag den 3. september kl. 17:45
Sted: Annextorvet, på Valby Langgade
(Der er en stor scene dér, og den er ikke til at gå glip af)
Program:
4.klasse synger et par sange fra Folk og Røvere i Valby
Der er ca. 10 min squaredance med SFO holdet.
Barbara fra 7. klasse rapper sin rap fra musicallen "Et gangsterliv"
Vi slutter af med sangen Innoncent – sunget af Helena fra 7. klasse.
Vi ses på Annextorvet!
Kærlig hilsen
Christine Astrupgaard, musiklærer
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