Kildeskolenyt!
Med april kom sommeren…

Maj 2011
11. årgang nummer 5

Med sommerens ankomst, en solopvarmet skolegård og de
mange glade elever, som kastede sig over udendørs leg og
boldspil, blev april en særdeles aktiv måned: Anna tog på
konference i USA, håndværkerne lagde larmende linoleum
på gulvene i fire klasselokaler, der var en vrimmel af nye
elever på prøve, der var fotografering, forberedelser til de
skriftlige eksamener, klasser på studieture, indspilning af
rap i tre klasser, cyklistprøve, møde i Miljørådet, vi kom i
gang med Undervisningsmiljøvurderingen og meget andet.
Sikke en måned!

Kildeskolen
Høffdingsvej 14
2500 Valby
Kontor: 38790140
Lærervær.: 38797140

I maj måned er der først og fremmest afgangseksamener
for 27 elever i 9. og 10. klasse. Traditionen tro, har vi
afskaffet den gammeldags læseferie – nej, afgangseleverne
kommer hver dag mellem eksamenerne og forbereder sig
på næste prøvefag.

Indhold:
* Kalender
* Anna i USA
* Fotografering igen
* Tumlerummet
* Arbejdsweekend
* Forbedring af
bygningen
* Sommerfest
* …og meget andet

Vi skal også have Arbejdsweekend og Sommerfest, og så
er der Åbent Hus i børnehaveklassen for alle interesserede
børn og forældre. Kender du nogen?
Vi er ved at forberede isolering af loftet og installering af
helt nye vinduer over hele skolen – det bliver til et kæmpe
sommerferieprojekt.
Vi ses til Arbejdsweekend og Sommerfest.

© 2011 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
Maj
Mandag 2.
Tirsdag 3.
Onsdag 4.
Torsdag 5.
Fredag 6.
Lørdag 7.
Søndag 8.
Mandag 9.
Tirsdag 10.
Onsdag 11.
Torsdag 12.
Fredag 13.
Mandag 16.
Tirsdag 17.
Onsdag 18.
Torsdag 19.
Fredag 20.
Mandag 23.
Tirsdag 24.
Onsdag 25.
Torsdag 26.
Fredag 27.
Lørdag 28.
Mandag 30.
Tirsdag 31.

Eksamen: Dansk skr. Fremstilling
Eksamen: Dansk retskrivning og læsning
Eksamen: Matematik
Renoweekend – husk at melde jer til!

Fotografering
Eksamen: Biologi
Eksamen: Geografi
Åbent hus i børnehaveklassen for interesserede

Forældremøde 1. klasse aflyst
Forældremøde 3. klasse
Åbent hus i børnehaveklassen for næste års elever
St. Bededagsferie – Hele skolen er lukket

Lejrskole for 0., 1. og 5. klasse

SOMMERFEST
Mundtlig eksamen: Fysik
Mundtlig eksamen: Fysik

Husk kaffen i SFO’en den sidst fredag i måneden
mellem 14:00 og 16:00!
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Applied Scholastics konference i USA
I april besøgte Anna det internationale hovedkvarter for Applied Scholastics i Missouri,
USA, for at deltage i en konference om studiemetode og pædagogik. Applied Scholastics
arbejder med adskillige skoler, grupper og enkeltpersoner for at udbrede kendskabet til
L. Ron Hubbards studiemetode, som vi også bruger på Kildeskolen.
De tre dages konference og workshops var særdeles inspirerende. Der var folk fra mange
lande, som hver dag arbejder med at gøre indlæringen bedre og mere effektiv for børn og
unge mennesker. Anna fortæller, at det var spændende at høre om, hvordan man arbejder
med studiemetoden i andre lande.
Ved sin hjemkomst gav Anna en briefing om sine oplevelser til lærerne og havde blandt
andet dette citat med:
”Det er ikke menneskets drømme, der svigter det. Det er manglen på nødvendig know-how
for at få disse drømme til at blive til virkelighed.” - L. Ron Hubbard.
Det er vigtigt, at alle børn og unge får en mulighed for at gøre deres drømme til virkelighed.
Den grundlæggende skolegang er særdeles vigtig, for den åbner alle andre uddannelser!

Fotografen er på vej igen…
På tirsdag den 10. maj kl. 9:00 kommer fotografen fra
Odense Skolefoto atter på besøg.
Først skal vi have taget det store fællesfoto i skolegården og
så skal SFO-personalet fotograferes.
Bagefter skal en række elever, som ikke fik taget deres
billeder sidst fotografen var her, have chancen for at blive
fotograferet.
Til sidst omfotograferer han de elever, som ikke var tilfredse
med deres første billeder.
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Med Barbara og Sascha

Hejsa,
Vi starter lige med en vits:
Kurt til sin lærer: ”Jeg har ingen blyanter med”.
Lærer til Kurt: ”Så må du skrive 100 gange: Jeg skal huske mine blyanter”.
Kurt: ”Med hvad?”
Vi synes, at I skal prøve en sjov leg – vi kalder den stafet-tegning.
Fold et stykke papir i tre dele, så man kun kan se den øverste del. Her er der én, som skal
tegne et hoved. Fold nu papiret så man kun kan se den midterste del. En anden skal tegne
kroppen. Fold papiret så man kun kan se den nederste del. En tredje skal tegne benene.
Send jeres tegninger til os – så kan de komme med i Tumlerummet!

Fotomodeller
I forbindelse med de mange besøg i Spildevandscenter
Avedøre blev Heidi spurgt, om hun kunne stille op
med en gruppe elever, som skulle være fotomodeller til
en brochure for centrets skoletjeneste.
Som tak for samarbejdet, de spændende besøg og
mange gode oplevelser kastede hun sig over opgaven,
og fik arrangeret, at de mange ”linselus” blev
fotograferet.
Brochuren kan ses på centrets hjemmeside
besoeg@spildevandscenter.dk
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Arbejdsweekend på Kildeskolen
Kære forældre,
Der er brug for jeres hjælp!
Lørdag den 7/5 og søndag den 8/5 er der arbejdsweekend på Kildeskolen.
I de to dage mødes lærere, forældre og elever for at gøre vores skole til et pænere og
bedre sted at være. Nogle forældre kommer begge dage og andre kun den ene.
Der er rigtig mange projekter i år: Der skal vaskes vægge, der skal sættes væv op, der
skal males, billeder skal hænges op, der skal rengøres og meget meget andet.
Jo flere vi bliver, jo mere kan vi nå at ordne.
Vi starter både lørdag og søndag klokken 10:00 og arbejder indtil 18:00 – der arrangeres
selvfølgelig frokost for alle deltagere.

Venlig hilsen

Niels Bergstedt

 - udfyld og sørg for at klasselæreren får den senest tirsdag den 3/5

Navn: ___________________________________________
Barnets navn:______________________________________ Klasse: ________
Fra vores familie kommer : 1____ 2_____ 3_____ 4_____ og hjælper.
Jeg/vi deltager lørdag klokken _________til klokken ________
Jeg/vi deltager søndag klokken ________ til klokken ________
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Med SFO’en på tur i påskeferien
I påskeferien var der åbent i SFO’en de første
tre dage. Sammen med Annemarie var 12-14
elever på forskellige ture.
Mandag stod den på kirkebesøg og
kanalrundfart. Guiden så meget glad ud, da et af
børnene udbrød: ”Det er den lykkeligste dag i
mit liv!” Så gik turen til Christianshavns
Legeplads, med påskeæg gemt i græsset!
Tirsdag gik turen til Valby Parken, hvor der
blev tændt bål med forstørrelsesglas – det var
spændende! Sidst på dagen var der is til alle.
Onsdag tog de på Zoologisk Museum med
opgaver, dyreudstillinger og påskeæg.
Zoologisk Museum kan bestemt anbefales til en
familietur.

Rapolitics
Kildeskolen har haft besøg af rappere i 5., 6. og
7. klasse.
Organisationen Rapolitics ”lånte” os to rappere,
som kom og underviste i klasserne. Den første
dag blev der arbejdet med tekst og rim på mange
måder. Eleverne lærte, hvordan man rimer både i
en linje og i slutningen af linjerne, og hvor tit
linjerne skal have rim.
Rapperne medbragte et mobilt lydstudie, som de
satte op i IT lokalet, så eleverne kunne optage
deres rap uforstyrret. Resultatet er 3 færdige
sange.
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4. klasse i Zoo
I Natur og Teknik har 4.
klasse arbejdet med
dyregrupper. I den forbindelse
har klassen været i Zoo’s
skoletjeneste den 29. marts og
få undervisning. Eleverne
lærte, hvordan man kan se på
et dyr, om der er tale om
pattedyr, fugle, fisk, krybdyr,
insekter eller andet.
Der var dækket op med skind
af bjørn, isbjørn og ulv.
Eleverne fik også lov til at se
og røre både mus og slanger.

Miljørådsmøde i april
Miljørådet fortsætter sit arbejde
og mødtes igen den 8. april.
Arbejdet i rådet er godt i gang.
Vi er ved at skrive en rapport,
som skal bruges til at opnå det
Grønne Flag på skolen.
Årets tema var affald, og det
synlige resultat er blandt andet,
at hver klasse nu har og bruger
et 3-skraldespandssystem.
Vi har også fået en
kompostbeholder til grønt
affald, og eleverne er blevet
bedre til at huske at smide æbleskrog ud i den.
Næste møde er fredag den 6. maj, hvor planen for næste års tema skal lægges.
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Cyklistprøven
Mandag den 11. april deltog
eleverne i 5., 6. og 7. klasse i
politiets cyklistprøve.
Op til prøven havde klasserne
øvet ruten og gennemgået en
teoriprøve.
På selve dagen mødte eleverne
med deres cykler og skulle på
tur gennem Valby, hvor
politiet holdt øje med, om de
fulgte færdselsreglerne.
Deltagerne fik et fint certifikat
af politiet efter prøven.
Barbara fra 7. klasse gennemførte begge prøver uden fejl og er gået videre til finalen, der
afholdes på Kongens Nytorv ved senere lejlighed.

Læseraketten
Igen i år deltager vi i Alle Børn
I Skole. Eleverne er blevet
tilbudt en gratis læsebog, og i
nogle klasser sælger de
lodsedler, hvor overskuddet går
til at bygge skoler i Bolivia.
I 3. og 6. klasse fik eleverne en
puslespilsbrik, som de skulle
skrive på. Teksten skulle starte
med ”Jeg fik lov at gå i skole
og lærer at...”
Alle brikkerne bliver sendt ind
til IBIS, som torsdag den 12.
maj lægger et kæmpepuslespil
ved Christiansborg. Der vil være huller i puslespillet, som symboliserer, at der er
69 millioner børn i verden, som ikke får lov til at gå i skole.
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UMV – Undervisningsmiljøvurdering
Hvert tredje år udfører vi en
UMV på skolen. Det betyder, at
alle elever anonymt kan beskrive,
hvad de synes om
undervisningsmiljøet.
Efterfølgende kan lærere og
skoleledelse bedre forstå,
hvordan skolegangen ser ud med
elevernes øjne og rette op på fejl
og mangler.
Undersøgelsen foregår for tiden
på computerne i IT lokalet, hvor
eleverne klassevis besvarer en
lang række spørgsmål.

En hilsen fra Ekstra Bladet
I starten af skoleåret
deltog vores
fodboldhold i Ekstra
Bladets turnering:
Skolefodbold.
Vi nåede ikke så
langt – men deltog
med et hurtigt
sammensat og flot
kæmpende hold.
Vi har modtaget dette
billede fra bladet.
Tak til alle som
deltog.
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Forbedringer af bygningen
Gulvtæpper er rare at gå på, men de egner sig
bestemt ikke til klasselokaler, hvor man har sko på.
Derfor fik vi lagt linoleum på gulvene i fire
klasselokaler på 1. sal af professionelle håndværkere.
Det gav en øjeblikkelig forbedring af miljøet i
klasserne.
Hvordan føles det at bruge et
WC til voksne, når man går i
børnehaveklassen eller
1. klasse? Det er ikke rart, for
man kan ikke nå gulvet med
fødderne!
Derfor fik vi udskiftet et
drengetoilet og et pigetoilet
på stueetagen, så faciliteterne passer til deres fysiske størrelser.
Vand på gulvene i i toiletrummene? Ja, for når eleverne skal
bruge vand til at gøre rent i klasselokalerne, og der ikke er plads
til spanden under hanen, kan man næsten ikke undgå at spilde.
Derfor er vores pedel Erik ved at installere udslagsvaske på
stuen og 1. etage.

Vi minder lige om…
Vi vil stadigvæk 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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Så er det ved at være tid til eksamen
I år skal 27 af eleverne til afgangseksamen.
De 12 kommer fra 9. klasse…

De 15 kommer fra 9/10. klasse!

I løbet af maj måned skal de til de skriftlige eksamener i dansk stil, læsning og retskrivning,
matematik og udtræksfagene biologi og geografi.
Herefter gælder det de mundtlige eksamener i fagene dansk, engelsk, fysik samt
udtræksfagene samfundsfag og historie.
Når alle eksamener er færdige, skal der festes.
Held og lykke!
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5. klasse i Zoo
Som en del af undervisningen i
Natur og Teknik, var 5. klasse i
Zoo for at lære om fødenet, altså
hvem der spiser hvem.
Eleverne så på forskellige kranier
og rørte ved melorme, små mus,
en snegleskenk, som er en stribet
slange.
Eleverne var gode til at svare på
spørgsmål om dyrene og fik lavet
et fint fødenet på tavlen, hvor
mange af de dyr de sad med
indgik.
Efter undervisningen så de på dyrene i Zoo. Der var en 12 dage gammel girafunge, tigere der
badede, løver der dasede og mange, mange flere. En rigtig god tur i et fantastisk dejligt
solskinsvejr.

Vi kan tydeligt mærke, at elever og forældre anbefaler
vores skole til andre forældre.
Tak for det – og bliv endelig ved!
Der er stadigvæk 3 pladser i næste års 0. klasse og
få pladser i dette års 3. og 4. klasse.
Kontakt skolen på 38 79 01 40 – så arrangerer vi en
rundvisning.
Du kan også downloade denne brochure
på www.kildeskolen.dk

12

INVITATION TIL EN DAG I BØRNEHAVEKLASSEN
Kære venner,
Kender I nogen, som leder efter en plads til deres barn i
næste års børnehaveklasse?
Så må I endelig invitere dem til Åbent Hus
torsdag den 12. maj fra klokken 10:00 til 12:00
Her kan forældre og børn opleve vores 0. klasse.
Få dem til at ringe til Karna på 38 79 01 40 og fortælle, at de
kommer.
Vi glæder os meget til at møde dem!
Mange hilsener fra Liv Vilstrup og
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Invitation til
Kildeskolens Sommerfest
Lørdag d. 28. maj 2011
Arrangementet byder på:





Fantastisk underholdning
Hjemmelavede burgere
Kaffe og kage
Øl og sodavand
Dørene åbnes kl. 13:00 – vi slutter kl.17:00

Vi glæder os til at se jer og jeres familier til denne
hyggelige begivenhed!

Støtteforeningen

14

