
Foråret er på vej – endelig!  

 

I februar afholdt vi en kæmpe fastelavnsfest med 

tøndeslagning, karamelkonkurrence og rasleri. Det var en 

skøn dag med et utal af flotte udklædninger – desværre 

kan vi ikke vise dem alle her i Kildeskolenyt! 
 
3. og 6. klasse fik besøg af Jeppe fra WWF 

(Verdensnaturfonden), som fortalte om truede dyrearter og 

regnskoven. 4. klasse smagte på CO2 og dissekerede øjne 

mens 10. klasse var på besøg på Københavns Rådhus for 

at opleve, hvordan vores by styres. Endelig fik vi styr på 

juleferiens vandskade og nyt gelænder på trappen.   

 

I dette nummer har vi valgt at bringe Kildeskolens 

Værdigrundlag, der handler om det, som ”bærer” vores 

skole. Læs artiklen – det er et grundlag, som kræver en 

engageret indsats af eleverne, lærerne og ikke mindst 

forældrene. 

 

Tak til jer, som har reklameret for skolen. Vi vil gerne 

have fem elever mere ind i 0. klasse, og der er ledige 

pladser i flere af klasserne.  

 

Hvis I kender nogen, som er interesserede, må I endelig 

bede dem om at henvende sig – ring til kontoret, så 

arrangerer vi en rundvisning. Nummeret er 38 79 01 40. 

 

Og ellers: Nyd de gode billeder fra Fastelavnsfesten! 
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Skolekalender  

Marts                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Torsdag 1.  

Fredag 2.   

  

Mandag 5.   

Tirsdag 6.  Terminsprøve II  

Onsdag 7.  9. og 9/10. klasse 

Torsdag 8.   

Fredag 9. Forældrekonsultation 3. klasse 

Alt arbejde med optagelse.dk er afsluttes for 9. og 9/10. klasse   

  

Mandag 12.  

Tirsdag 13. Forældremøde 6. klasse 

Onsdag 14.  

Torsdag 15.   

Fredag 16.  

  

Mandag 19.  

Tirsdag 20.  

Onsdag 21. Forældrekonsultation 5. klasse 

Torsdag 22. Forældrekonsultation 1. klasse 

Forældrekonsultation 7. klasse 

Fredag 23.  

  

Mandag 26.   

Tirsdag 27.   

Onsdag 28.  Studietur Berlin 9/10. klasse 

Torsdag 29. Forældrekonsultation 4. klasse  

Fredag 30.   

 

Husk kaffen i SFO’en fredag den 30. 
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  Med Annastasia, Leonora og Khansa 
 

 

 

Hvad siger en blondine når hun går ind i en bus? 

Svar: AV!!!!???  
 

Hvorfor løb de 3 små grise hjemmefra?  

Svar: Fordi deres mor var et svin. 
 

”Bider din hund?” 

”Nej” 

”AAV!! Du sagde den ikke bed!” 

”Ja, men det er heller ikke min hund. 
 

Hvad kalder man biernes nyfødte børn?  

Svar: Barbier… 
  

 

Venskabsvenner 

 

Det er noget, som vi alle sammen skal holde ved lige. De store klasser (5 -9) har nu hver 

deres egen venskabs-klasse:  

 

5. har 0. klasse, 6. har 1. klasse, 7. har 2. klasse, 8. har 3. klasse og 9. har 4. klasse. 

 

Hver klasse skal bruge mere tid sammen med deres venskabsklasse.  

 

Torsdag den 2/2 var alle de små klasser (0. – 4.) sammen med deres Venskabsvenner.  

 

I 6. klasse havde de besøg af 1. klasse. De legede med deres Venskabsvenner: De legede med 

ler, spillede spil og blev underholdt af deres Venskabsvenner. 

 

De andre klasser har ikke haft besøg af deres Venskabsvenner og er derfor ikke nævnt i dette 

nummer af Tumlerummet, men bliver højst sandsynligt omtalt i det næste, hvor vi også har 

en konkurrence! Vi glæder os til at skrive mere om hvad der sker med Venskabsvennerne. 
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Indskrivning til 

børnehaveklassen 

2012 

 
                             
 

 

 

 

 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 5 elever mere. 

 

 På www.kildeskolen.dk  kan de se, hvad vi har at tilbyde.  

 

 Vi sammensætter klassen efter samtaler med alle børn og forældre. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Har du noget legetøj, som du gerne vil af med? 
 

Tag det med til SFO’en – så er der andre, som 

kan lege med det!   

http://www.kildeskolen.dk/
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Sex i uge 6 - og lidt mere... 
 

I uge 6 arbejdede vi med 

seksualundervisningen i 

3, 4, 5 og 6. klasse.  

 

Eleverne var 

brevkasseredaktører, der 

skulle svare på 

spørgsmål, som andre 

børn og unge havde om 

pubertet og identitet.  

 

Eleverne fik også lektier 

for i uge 6. De skulle finde en ting, som de kunne tage med ugen efter – og det skulle være 

ting, der sagde noget, om hvem de er. Bagefter skulle de redegøre for, hvorfor de netop 

havde valgt de bestemte ting. Det var kun tilladt at tage én ting med, så der var lagt meget 

energi i at finde det helt rigtige.  

 

Vi arbejder også med en anden opgave, som eleverne holder meget af: De skal tage stilling 

til, om de er enige eller uenige i et udsagn. De oplever, at det er i orden at have en mening, 

og at det er helt i orden at have sin egen mening. Vi har udvidet konceptet, så eleverne kunne 

komme med udsagn, som alle skulle tage stilling til. Klasserne fortsætter med dette.  

 

Til sidst spillede vi et spil, hvor man skal give svar på dilemmaer om et emne. Det var dejligt 

at se, hvordan alle fik lært noget nyt i denne periode! 

 

 

4. klasse smager CO2 og dissekerer øjne 
 

Som en del af undervisningen om 

kroppen i 4. klasse, var vi på 

Experimentarium.  

 

Vi skulle arbejde med en række 

spørgeskemaer, og der var en 

lænestol, hvor man kunne sidde og 

cykle sig til at se TV.  

 

Den blev flittigt brugt i pauserne. 
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Da vi kom, kunne eleverne smage på CO2.  

 

Piloten, der fortalte os om CO2 kunne også 

skyde en plastikkop op til loftet ved hjælp 

af det tryk, der bliver dannet i flasken med 

CO2. Meget spændende. 

 

Da vi var færdige med testerne, gik 

øjendissekeringen i gang. Hele klassen 

kunne se alle øjets dele og røre ved 

indersiden af øjet.   

 

Det var en god tur, hvor vi fik oplevet en 

hel masse ekstra, ud over det vi kom for. 

 

 

Besøg fra WWF 
 

Jeppe fra WWF Pandaklub var på besøg på 

skolen for at fortælle 3. og 6. klasse om, 

hvordan vi skal passe på de truede dyrearter 

og regnskoven. Han fortalte også om, hvad 

WWF arbejder med, og han viste en film om 

dyre- og skovproblemer i Indonesien, hvad 

der bliver gjort og skal gøres i fremtiden. 

 

Et godt indlæg, der passer med de 

undersøgelser vi gennemgår om 

bæredygtighed i Natur/teknik. 

 

 

 

Venskabsklassekamp 
 

2. og 7. klasse er venskabsklasser og i 

klassens time besluttede eleverne sig for, at 

de ville mødes for at spille fodbold eller 

tegne. En meget hyggelig dag.  
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Gulerodskage 
 

Junie og Khansa bagte nogle flotte gulerodskager til 

fastelavnsfesten. Vi nåede lige at få taget et flot billede af 

dem, inden de blev ”smagt helt op” Wow! 

 

 

 

 

 

 

 

Byen i kælderen 
 

Et spændende syn kom én i møde for nylig – adskillige elever havde bygget en hel by på 

gulvet i kælderen!   

 

Flotte Hollywood plakater 
 

I et engelsk-projekt 

skulle eleverne i 

9/10. klasse gøre 

brug af deres 

kreative evner til at 

skabe plakater om 

Hollywood. Flot 

blev det!   
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Indkaldelse til 

Støtteforeningens ordinære 

generalforsamling. 
 

 

 

Torsdag den 29. marts 2012 klokken 18:00 afholder Støtteforeningen ordinær 

generalforsamling. 

 

På nuværende tidspunkt består bestyrelsen af Lisbeth Dubiel, Rita Nielsen, Søren Pedersen 

og Rikke Pedersen. Vi vil rigtig gerne udvide kredsen og byde en masse engagerede og 

iderige forældre velkomne.  

 

Det er i Støtteforeningen, at du som forælder kan få direkte indflydelse på hvilke tiltag, der 

skal gøres på skolen. Hvilke projekter skal prioriteres: Skal vi have Smart Boards, tablets, 

skal vi have flere musikinstrumenter og bedre faciliteter til kreative aktiviteter? Skal vi 

indrette en teaterscene med lys og lyd? Skal vi indrettet et filmværksted? Er det vigtigere 

med skolens sanitære forhold?  

 

I de seneste år har vi givet økonomisk støtte til indretningen af det super fede og up-to-date 

IT-lokale, vi har finansieret legepladsen, givet årskort til Zoo og Experimentarium, hjulpet 

med det store skilt på frontsiden af skolebygningen, betalt flere computere på skolen, købt 

materialer til biologiundervisningen, betalt for ekskursioner og støttet lejrskoler, når der 

virkelig var behov for det.  

 

Kom og vær med! – Med venlig hilsen Søren, Lisbeth, Rikke og Rita 

 

Skoleskak? 

 
Hvem vil være med til at spille et fantastisk spil i SFO’en? 

 

Meld dig til hos Sand – der er ingen forudsætninger, men det er 

meget krævende! 

   

Kom og lær reglerne, kom og vær med!  
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Kildeskolens Værdigrundlag   

 

En friskole har et sæt værdier, som skolens undervisning og aktiviteter bygger på. Her er 

Kildeskolens Værdigrundlag:     

 

Vi ønsker at Kildeskolen skal være en rummelig skole, hvor der er plads til elever, som 

ønsker at være her for at forbedre deres kundskaber og færdigheder.  

 

Vi mener at alle forældre og elever har ret til deres egne politiske overbevisninger og 

religiøse tro. Vores skole er hverken politisk eller religiøs. Vi koncentrerer os udelukkende 

om at skabe et miljø, hvor der dyrkes faglig sikkerhed, samarbejdsevne, selvrespekt 

og respekt for andre.  

 

Vi mener at hver elev har ret til at opnå kundskaber og færdigheder i eget tempo. Mennesker 

er forskellige og det er deres indlæringshastighed også. Den hurtige elev må ikke bremses og 

den langsomme skal havde den tid, det tager.    

 

Vi mener at indlæring bedst foregår i et udfordrende, respektfuldt og anerkendende miljø. 

Derfor er én af skolens vigtigste opgaver at udfordre enhver elev optimalt – både socialt og 

fagligt – med behørig hensyntagen til hver elevs formåen.  Er udfordringerne for store, taber 

eleven. Er udfordringerne for små, taber eleven også.   

 

Vi mener at indlæring både skal omfatte individuel fordybelse og fælles aktiviteter. Den rette 

balance sikrer fortsat indlæringsglæde.    

 

Vi mener at rammerne for indlæring skal være kendte og lette at forstå. Vores ordensregler 

skal skabe et miljø af tryghed og sikkerhed for alle.   

 

Vi ønsker at vore elever oplever, at uddannelse ikke blot er en nødvendighed, men tillige en 

glædelig aktivitet, som bidrager til et arbejdsomt, kreativt og dynamisk liv. 

 

Vi ønsker at give vore elever en grunduddannelse, som åbner dørene for videre uddannelse.   

 

Vi ønsker at give vore elever en grunduddannelse, der hjælper dem til at deltage i og tage 

ansvar for vort demokratiske samfund – som individer og som del af fællesskabet. 

 

Med ovenstående som værdigrundlag finder vi, at det er vigtigt, at vore elever kender og kan 

klare de forhindringer, som ethvert studie indebærer. Derfor uddanner vi eleverne i 

en brugbar og effektiv studiemetode, som i sin enkle form er beskrevet i bogen Lær at 

Lære skrevet af forfatteren L. Ron Hubbard.  

۞ 
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…sikke en fest! 


