Kildeskolenyt!
Så ”gik” november
Vi har nu lagt Brobygning og Praktikuge bag os, årets
første terminsprøver er afholdt, de store elever har været
på uddannelsesmesse – og alle andre har på skift været en
tur i Experimentarium for at forberede Nordisk Klimadag.
Nu er tiden kommet til indskrivningen i 0. klasse.
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Som sædvanlig ønsker vi en klasse med kun 16 elever, for
på den måde kan vi styrke den første skoletid bedst muligt.
Alle eleverne får den hjælp og opmærksomhed, de skal
have, og det viser sig da også, at mange af dem er godt i
gang med 1. klasses læse- og regnematerialer inden
udgangen af 0. klasse. Sådan kan vi lide det – ingen skal
stoppes i deres lyst til at lære.
Kender du nogen, der leder efter en plads til deres barn i
0.klasse? Så skal de kontakte skolen hurtigst muligt – vi
arrangerer både rundvisning og en personlig samtale.
Og så skal vi ikke glemme, at det snart er Jul!
På lørdag den 3/12 afholder Støtteforeningen Julefest
mellem 13:00 og 17:00 med elevernes skønne
underholdning, Luciakor, kaffe, sodavand, æbleskiver og
boller. Kom og vær med!
Og ellers: Nyd et godt nummer af Kildeskolenyt!

© 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
December
Torsdag 1.
Fredag 2.
Lørdag 3.
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.

JULEFEST !
Forældrekonsultation 9. klasse
Forældrekonsultation 9/10. klasse

Kaffe i SFO’en mellem 14:00 og 16:00

Sidste skoledag før jul – morgenmad med klassen – SFO og Klub
holder åbent resten af dagen

Torsdag 22.
Fredag 23.
Mandag 26.
Tirsdag 27.
Onsdag 28.
Torsdag 29.
Fredag 30.

JULEFERIE – HELE SKOLEN ER LUKKET

Mandag 2/1.

Vi ses igen tirsdag 3. januar kl. 9:00!
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Med Annastasia, Leonora og Khansa
Vi starter med et par vitser:
Hvorfor kan en blondine ikke ringe 112? Svar: Fordi hun ikke kan finde tolv-tallet!
SPØRGSMÅL: Hvad er forskellen på den afskyelige snemand og en klog blondine…?
SVAR: Den afskyelige snemand er blevet set.
Den ene fisk til den anden: ”Må jeg låne din kam?”
”Nej! Jeg låner den ikke ud til nogen, der har skæl!”

Så er der konkurrence!
Kom med den bedste vits du nogensinde har hørt! Den skal være så sjov, at vi ikke kan
glemme den!
Læg din vits i vores brevbakke på læreværelset. Husk at skrive navn og klasse.
Vi kårer årets sjoveste og bedste vits - de bedste kommer i

Held og lykke!

Kildeskolens Talentkonkurrence 2012
Kan du danse, synge, rappe, trylle, stand up’e, spille teater, spille på et
instrument, lave akrobatik eller noget andet spændende? Overrask os!
Fredag den 6. januar kl. 15:00 afholdes Talentkonkurrence 2012 i SFO´en
eller på 2. sal. De 5 dommere vil bedømme dig og finder vinderen.
Læg en seddel til os i vores brevbakke senest d. 16/12-2011 – fortæl hvad du
vil optræde med. Hvis du ikke har lyst til at optræde, kan du blive
publikum. Billetterne er gratis og vi udleder dem tirsdag d. 20/12-2011
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Mad eller hvad?
5. klasse var med i Mad eller hvad?, som er
Danmarks største sundhedsevent med mere end
125.000 deltagende skoleelever. FDB
sponsorerer en kasse med råvarer og
opskriftsbøger, så skoleklasserne kan lave
miljørigtig mad af gode danske grønsager og
krydderurter.
Eleverne fik lavet en meget lækker gryderet med
kartofler, hvidkål, gulerødder, løg, hvidløg og
krydderurter. Den smagte herligt!

Pizza fra hele verden
Som led i årets Grønt Flag projekt var 5. klasse i
Fakta for at finde ud af, hvor langt råvarerne har
rejst, før de blev til pizza.
Det var meget overraskende at opdage, at
råvarerne skulle rejse mere end 10.000
kilometer, før maden kunne serveres.
Det var stof til eftertanke for de fleste elever.

Atomer i 6. klasse
I Natur og Teknik har 6. klasse arbejdet
med universets grundstoffer og Det
Periodiske System.
Eleverne har lavet de første 36
grundstoffer i ler og arbejdet sammen om
at lave nogle af de rigtig tunge atomer:
Uran og Ununpentium.
Det gør det langt lettere at se, hvad atomer
egentlig er!
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KILDESKOLEN
Udfordrende undervisning i trygge rammer

Indskrivning til børnehaveklassen
2012 starter nu!
 Hvis du kender nogen, der leder efter en plads til
deres barn i 0. klasse, skal du bede dem om at
ringe til 38 79 01 40 – så arrangerer vi en
rundvisning og en personlig samtale
 Der er plads til 16 elever
 På www.kildeskolen.dk kan de se, hvad vi har at
tilbyde
 Vi sammensætter klassen efter samtaler med alle
børn og forældre
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Grønt Flag - Energi
Op til den 11/11 - Nordisk Klimadag havde alle klasser på skolen fra 0.-8. en
dag, hvor de skulle arbejde med årets
Grønt Flag tema, nemlig Energi.
0.-6. klasse var på skift en tur på
Experimentarium og fik prøvet kræfter
med vedvarende energi på den
spændende udstilling.
Tirsdag blev 6. klasse oplært som Energiagenter. Her fik de undervisning på
Experimentarium og fik lov til at redde
Elektricitanien, et land der ligner Danmark
meget.
Landets borgere ville gerne lægge deres
energiforsyning om, og det hjalp eleverne dem
med. Eleverne fik også lov til at indrette et hus
og derefter spare på energiforbruget. De var
rigtig gode og kunne spare mange tusinde
kroner!
Vores pedel, Erik, deltog i turen med 6. klasse.
Erik arbejder i Miljørådet og han havde en
lærerig dag med masser af inspiration til det
videre arbejde med at spare energi på
Kildeskolen.
0., 1., 2. og 6. klasse var på tur onsdag,
hvor 6. klasse underviste 0.-2. klasse i
hvordan man laver vedvarende energi. Det
var en rigtig god tur, og 6. klasses
formidling af emner var super.
3. og 4. klasse var på tur torsdag, hvor de
lærte om de forskellige måder man kan
fremstille vedvarende energi.
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Fredag tog 5. klasse på tur og blev oplært som Energi-agenter. 8. klasse var også på
Vestforbrænding og deltog i Wastelab, mens 6. og 7. arbejdede på skolen med den
sparekampagne, der kører frem til jul. Her vil vi arbejde med, at få skolens
elektricitetsforbrug nedsat med mindst 10 %.

Fortovet er færdigt!
Så fik vi udvidet fortovet på Høffdingsvej!
Københavns Kommune holdt, hvad de lovede: Det
gamle fortov blev fjernet, kantstenene lagt længere ud
og der blev lagt ny asfalt.
Nu kan vi passere forbi hinanden eller gå to-og-to ved
siden af hinanden, uden at nogen skal ud på kørebanen.
En stor tak til Københavns Kommune for at give os
større trafiksikkerhed!
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Uddannelsesmesse
Efter fire dages terminsprøver tog 9. og
9/10. klasse på Uddannelsesmesse i Forum
fredag den 25/1 – tirsdagen efter holdt
klasserne møde med Uddannelsesvejleder
Maria.
HHX, STX, HTX, HF, EUX, HG,
Produktionsskole, 10. klasse, EUD,
Efterskole – der er mange muligheder.
For at sikre at eleverne i de to klasser er
klædt godt på, når de skal vælge deres næste
uddannelsestrin, tog vi alle på
Uddannelsesmesse i Forum, hvor de mange
veje blev grundigt forklaret af gode
repræsentanter. En spændende dag, som
blev fulgt op af et møde med vores
uddannelsesvejleder Maria. Lidt efter lidt
falder brikkerne på plads.
Eleverne skal snart i gang med at skrive
Uddannelsesplaner, mens klasselærerne skal
give karakterer og skrive
Uddannelsesparathedsvurderinger (et langt
ord som dækker en udtalelse om elevens
modenhed og muligheder for at tage en
ønsket uddannelse). Til februar sendes alle
informationer til optagelse.dk, hvor
igennem elevernes data og ønsker sendes til

de respektive uddannelsesinstitutioner.
I januar har 10. klasse desuden projektuge om
uddannelse og erhverv.
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Invitation til 8., 9. og 10. klasser til klassebesøg
og forældreaften på Uddannelse Uden Grænser
NYHED! Nu også med deltagelse af en række efterskoler
og ungdomsskoler

Bella Center, København
den 11. og 12. januar 2012
Scandinavian Congress
Center,
Århus den 18. og 19. januar
2012
Aalborg Kongres & Kultur
Center
den 25. og 25. januar 2012
Herning Kongrescenter
den 1. og 2. februar 2012
Odense Congress Center
den 8. og 9. februar 2012
Åbningstider:

Første messedag kl. 08.30 - 19.00,
anden messedag kl. 08.30 - 16.00
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