Kildeskolenyt!
Der er gang i den…
Hver klasse er nu udstyret med tre skraldespande og
eleverne sorterer på livet løs. Man må sige, at Miljørådet
gør sit arbejde. De har sat sig for, at vi skal være en grøn
skole.
Så var der fastelavnsdagen, hvor eleverne mødte op i deres
flotte dragter og udklædninger. Det blev en rigtig god dag
med massevis af lege.
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Efter måneders intens træning fik vore repræsentanter i
RoboCup en flot 5. plads. Sejt! Der var også besøg i Sex
og Samfund, undervisning i Zoologisk Have og
teaterbesøg.
Og mens alt dette sker, forbereder eleverne på 2. sal sig til
deres afgangseksamener. Der ligger tre særdeles aktive
måneder foran dem – men de gør det virkelig godt.
I april måned har vi både cykelprøve, to
generalforsamlinger og skolefoto, som strækker sig over
to dage. Endelig er der prøvedag for alle
musikinteresserede til bandet den 12/4.
Hjælp Støtteforeningen med skiltene, kom og vær med til
generalforsamlingerne – og husk, at der er påskeferie.
SFO og Klub er dog åbne 18,19 og 20. april
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Skolekalender
April
Fredag 1.
Mandag 4.
Tirsdag 5.
Onsdag 6.
Torsdag 7.
Fredag 8.
Mandag 11.
Tirsdag 12.
Onsdag 13.
Torsdag 14.
Fredag 15.
Mandag 18.
Tirsdag 19.
Onsdag 20.
Torsdag 21.
Fredag 22.
Mandag 25.
Tirsdag 26.
Onsdag 27.
Torsdag 28.
Fredag 29.

Forældremøde 6. klasse
Miljørådets konkurrence slutter – husk at aflevere!

Skolefoto
Skolefoto

Cykelprøve – se i bladet
Band-prøve i musiklokalet – se i bladet

Forældremøde 3. klasse – udsat til 19/5

Klub og SFO er åbne
Påskeferie – ingen undervisning

Støtteforeningens ordinære generalforsamling – 19:00 i kantinen
Ordinær Generalforsamling – 19:00 i kantinen

Husk kaffen i SFO’en den sidst fredag i måneden
mellem 14:00 og 16:00!
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Indkaldelse til Støtteforeningens ordinære
generalforsamling
Valby den 28. marts 2011
Kære medlemmer,
Hermed indbydes til den årlige ordinære generalforsamling i Støtteforeningen på Kildeskolen i
Valby.
Dato: Tirsdag den 26. april 2011 Tid:

Kl. 18:00 Hvor: På lærerværelset.

Dagsordenen er som følger:
1) Valg af dirigent.
2) Valg af referent.
3) Bestyrelsen aflægger beretning.
4) Regnskab forelægges til orientering.
6) Indkomne forslag.
7) Eventuelt.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være
bestyrelsen i hænde senest mandag den 11.april – forslag sendes/afleveres eller mailes til Karna,
skolens sekretær på 2. sal.
Vel mødt!
Med venlig hilsen
Søren Pedersen
Bestyrelsesformand

Vi minder om…
Vi vil gerne gøre vores skole mere synlig.
Betal jeres medlemskab – så kommer der
skilte op!
Kildeskolens Støtteforening,
Reg.nr.1551, konto 8416079.
(Eller betal kontant hos Karna!)
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Fastelavn, er mit navn…
Det var en dag med prinsesser, kinesere,
punkere, hekse, smukke damer,
supermænd, pirater, ninja’er, Robin
Hood’er, cool matrix-folk, politifolk
og meget, meget andet.
Da alle havde slået til tønden og konger
og prinsesser var udråbt, var det tid til
stoledans, ballondans, bidden til bolle
og blyanten i flasken – og alle morede
sig herligt.

Et lille udsnit af de mange flotte dragter!
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Med Barbara og Sascha
Vi siger velkommen til Tumlerummet’s nye redaktion: Barbara og Sascha fra 7. klasse.
I næste nummer står den på vittigheder, resultat af konkurrencen og andre gode ting.
Så er der
Lav det bedste slogan, rim, sang eller rap om, hvordan
man skal sortere sit affald på skolen.
Kom med et godt forslag!
Miljørådet vil præmiere de tre bedste slogans – slogan
og vindere kommer i Tumlerummet.
Hvis du vil deltage, skal du lægge dit forslag i Miljørådets bakke på lærerværelset senest
onsdag den 6. april 2011 kl. 12:00.
Vinderen bliver valgt på næste miljørådsmøde, som holdes fredag den 8. april.
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Sex og Samfund
Kildeskolen deltog i Sex og Samfunds
undervisning af elever fra 4. til 9. klasse med det
spændende emne ”At være sig selv”.
I 4.til 6. klasse skulle de arbejde med at stå ved
det, de selv syntes. De skulle blandt andet vælge
én ting, som viser noget om dem selv.
Der blev brugt mange kræfter på, at udvælge den
ene ting, som man kunne tage med. Så skulle
eleverne fortælle, hvordan den ene ting sagde
noget om dem selv og fortælle, hvorfor de havde valgt den.

Tak til Legekæden
Da 6. klasse skulle i gang med
LegoMindstorm-projektet, skulle vi bruge en
tredje robot. Det viste sig, at alt var udsolgt i
hele Danmark og den kunne heller ikke
skaffes fra USA.
Ejeren af Legekæden i Friheden tog det som
en udfordring og ringede til deres leverandør,
som undersøgte alle legetøjsbutikker i
Danmark – alt var udsolgt.
Men han havde en kontakt, som fandt én robot på et lager i Jylland, og den ville komme
dagen efter!
Da 6. klasse havde været til DM, tog eleverne selvfølgelig ud for at sige tak for hjælpen.

Tak til alle, der har anbefalet andre at lade deres børn gå
på Kildeskolen. Bliv bare ved!
Der er stadigvæk plads i næste års 0. klasse og dette
års 3., 4., 6. og 7.klasse.
Kontakt skolen på 38 79 01 40 – så arrangerer vi en
rundvisning. Du kan også downloade en brochure
på www.kildeskolen.dk
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Flot 5. plads til DM i RoboCup
6. klasse har arbejdet med
LegoMindstorm siden
juleferien. Eleverne har bygget
robotter på skolen og en uge før
DM, flyttede vi undervisningen
til Experimentarium, hvor vi fik
adgang til konkurrencebanen
hver eftermiddag. Her blev der
trænet efter skoletid ind til
lukketid kl. 17:00.
I weekenden op til
konkurrencen var vi også
derude og øve. Vi fik begge
robotter til at gennemføre
banen.
Mandag morgen mødte vi på Experimentarium og kunne gøre os klar, før publikum kom.
Der var 13 hold, som stillede op til DM, hvoraf Kildeskolen stillede op med 2 hold.
Vi var oppe mod elever fra 7-10 klasse og et par hold fra gymnasiet. Mange af de andre
deltagere, havde været med i flere år. Begge vores robotter kom igennem banen og kom i
mål. I det samlede resultat lå vi på en delt 5. plads!
Fantastisk oplevelse!

3. klasse undervises i Zoo
I år foregår en del af Natur/Teknik undervisningen for
3. klasse i Zoologisk Have.
Klassen skal på tre ture, hvor den gennemgår
dyregrupper, rovdyr/byttedyr og nordiske dyr.
Første besøg drejede sig om dyregrupper. Her lærte
eleverne, hvordan man kan kende pattedyr, krybdyr og
insekter fra hinanden. De fik også lov til at håndtere
grå mus, melorme og fik aet en stribet slange.
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Andet besøg drejede sig om
rovdyr/byttedyr. Her lærte eleverne,
hvordan man kan se på et dyr, om det er et
rovdyr eller et byttedyr.
Eleverne fik også lov til at arbejde med
marsvin og gekkoer, og de kiggede på
forskellige kranier – bl.a. et
næsehornskranium. Eleverne fik også lært
at se forskel på slanger.
Vi glæder os til den sidste tur den 1. april,
hvor emnet er nordiske dyr.

Miljørådet
Vores Miljøråd er nu kommet
godt i gang. Vi har holdt 3
møder og er ved at gøre det
arbejde færdigt, som vi startede
med i temaugen.
Vi har fået indført et nyt
system til skrald, så hver klasse
har tre skraldespande med
skiltning af, hvad der må
komme i spandene – papir,
kompost og andet affald.
Ved sidste møde gik Miljørådet rundt og
kiggede i alle klasser. Det så rigtig godt
ud. Tak til alle klasserne for deres arbejde
med en bedre affaldssortering.
Vi holder møde igen midt på måneden,
hvor vi gerne vil præmiere vinderen af
vores konkurrence, som kan ses i

Miljørådets arbejde er en del af
forberedelserne til at få et Grønt Flag.
Arbejdet med ansøgningen er i gang.
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... og så står man pludselig der!
6. klasse var i ZeBu teateret og se
forestillingen ”... og så står man
pludselig der!”
Det var en forestilling om, hvordan man
ændrer sig fra barn til voksen, bygget op
omkring fire unges fortællinger.
Der blev talt en masse om stykket på
vejen hjem.
Den var både sjov og lærerig – en god
oplevelse.

Cykelprøve i 5., 6. og 7. klasse
Mandag den 11. april kommer Københavns Politi og
afholder cykelprøve på Kildeskolen.
I de næste uger skal eleverne tage cykler med og får
dem tjekket på skolen. Der vil komme en seddel
med hjem, hvor der står, om cyklen er lovlig eller
om noget skal udbedres. De enkelte klassers elever
får besked af klasselæreren om, hvilke dag det drejer
sig om.
Alle elever i klasserne vil få en teoriprøve i ugerne
op til prøven.
Eleverne får et diplom efter prøverne, hvor man kan
se, hvordan de klarede sig.
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Skal vi have et band?
Hey, alle der kan lide musik!
Vi vil starte et band.
Hvis du er den fødte musiker, bare elsker musik, kan
spille på et instrument eller gerne vil lære det – så
kom til musiklokalet:

Tirsdag den 12. april kl. 16:00
Prøv at spille det du
kan, lad os høre din
sangstemme! Kom og
prøv kræfter med
guitar, bas, trommer
og keyboard.
Vi ses!
Jesper og Lucas
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