Kildeskolenyt!
En levende skole
Der var engang, hvor al undervisning foregik i et lummert
klasseværelse med en kommanderende lærer foran tavlen.
Sådan er det heldigvis ikke mere. Eleverne skal opleve
den virkelige verden, så de boglige informationer giver
mening – de skal have ”jord under neglene”.
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Sådan gik marts da også med workshop i kunstens verden,
geografiske undersøgelser af hvordan skolen ser ud
ovenfra, robotundersøgelser på Experimentarium,
energikørekort, møder i Miljørådet, undersøgelser af
fremtidige studieretninger, planlægning og afholdelse af
Gallafest, planlægning, forberedelse og opførelse af
teaterstykke og endelig elevernes møde med historien,
som den stadig kan erfares og opleves i nutidens Berlin.
Når påskeferien er overstået, står den på fotografering:
Klassebilleder, de individuelle billeder og det store
skolefotografi. Det foregår den 10/4 og 11/4.
Den Ordinære Generalforsamling afholdes 12/4. Kom og
deltag – vi vil gerne have så mange forældre med som
muligt. Og ellers deltager 15 elever i PISA-testerne den
13/4 og der er Kagekonkurrence den 20/4 – alt imens 32
elever tager opløbssvinget til de afsluttende eksamener,
som afholdes i maj og juni måned.
Fortsat god påskeferie!
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bruge Applied Scholastics TM (anvendt læring) undervisningsmetode. Applied Scholastics TM er et
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International) og brugt med dets tilladelse.

Skolekalender
April
Mandag 2.
Tirsdag 3.
Onsdag 4.
Torsdag 5.
Fredag 6.

Påskeferie – SFO og Klub er åbne
Påskeferie – SFO og Klub er åbne
Påskeferie – SFO og Klub er åbne
Påskeferie – hele skolen er lukket
Påskeferie – hele skolen er lukket

Mandag 9.
Tirsdag 10.
Onsdag 11.
Torsdag 12.

Påskeferie – hele skolen er lukket
FOTOGRAFERING
FOTOGRAFERING
Forældremøde 0. klasse
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19:00 i SFO’en
Forældrekonsultation 8. klasse
PISA test i IT-lokale
Udvidet 15-klub

Fredag 13.

Mandag 16.
Tirsdag 17.
Onsdag 18.
Torsdag 19.
Fredag 20.

Søndag 22.
Mandag 23.
Tirsdag 24.
Onsdag 25.
Torsdag 26.
Fredag 27.

Forældremøde 1. klasse

KAGEKONKURRENCE 15:00 på 2. sal
9. og 10. overnatter på skolen
Lærere på kursus i førstehjælp

De to udtræksfag til eksamen offentliggøres
Brugerundersøgelse af uddannelsesvejledningen

Mandag 30.

Husk kaffen i SFO’en fredag den 27.
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Med Annastasia, Leonora og Khansa
Konkurrence
I april måned afholder vi en kagekonkurrence for lærere og
elever…
Hvis du gerne ville være med, skal du
skrive en seddel og lægge den i vores
brevbakke – eller bare give os den.
Tilmelding senest fredag 13/4
Konkurrencen afholdes fredag den
20/4 kl. 15:00 på 2. sal.

Vi håber at du vil deltage...
Her er et forslag til en rigtig lækker kage!
Brun farin

300

gram

Olie

2

dl.

Æg

4

Stk.

Hvedemel

275

gram

Bagepulver

1.5

tsk.

Salt

0.5

tsk.

Natron *

1

tsk.

Kanel, stødt *

2

tsk.

375

gram

Gulerødder, skrællet vægt
Ostecreme:
Flødeost, naturel

200

gram

Smør

120

gram

Flormelis

180

gram

2

tsk.

Vanillesukker

3

Farin og olie
røres sammen,
æggene piskes i
et af gangen,
derefter iblandes
tøringredienserne
og hældes /
røres sammen
med reven
gulerod.
Hældes i
bradepande
23x33 cm. og
bages ved 185
grader i 45
minutter.

En dag i kunstens navn
Af Helle Märcher
Jeg havde bestilt et værkstedsforløb/workshop, som
hed ”Hånd i hånd, dem og os, dig og mig – et forløb
om venskaber”. Vi startede med at se cirka 14
forskellige kunstværker – malerier og skulpturer, alle
med samme tema, nemlig venskaber, fællesskaber
eller uvenskaber. I den time vi blev vist rundt, fik
eleverne meget ros, for at være gode til at observere og analysere kunsten samt
kommunikere, række hånden op og være høflige.
Sidste del af undervisningen skulle foregå i værkstedet. Og hvilket værksted! Det var en
drøm, for der var alt, hvad en kreativ sjæl kunne ønske sig. Eleverne skulle hver især lave et
kunstværk, der havde det samme tema som den kunst, de tidligere havde oplevet. WOW,
hvor blev der lavet kreative kunstværker, og de var vidt forskellige og meget personlige.
Fyldt op med fantastiske oplevelser, kom vi tilbage til skolen, hvor vi stillede alle
kunstværkerne op.

Hvordan tegner man et kort?
Som et led i Natur og teknik er 3. klasse i gang med
geografi.
Her skal eleverne blandt andet lære at læse kort. En af
deres opgaver er at tegne skolen set oppefra – lige som
på kort i et atlas.
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Indskrivning til
børnehaveklassen 2012
 Kender du nogen, der leder efter en plads til deres
barn i 0. klasse? Bed dem om at ringe til 38 79 01 40
– så arrangerer vi en rundvisning og en personlig
samtale
 Der er få pladser tilbage.
 På www.kildeskolen.dk kan de se, hvad vi har at tilbyde.
 Vi sammensætter klassen efter samtaler med alle børn og forældre.

Fyraftensmøde for pedeller i området
En torsdag aften i slutningen af marts afholdt vores pedel Erik
fyraftensmøde på skolens lærerværelse. Der blev udvekslet erfaringer og
snakket pedelsnak i flere timer.

Lego Mindstorm
5. klasse var på kursus i Experimentarium for at finde ud af,
hvordan man bruger skolens Lego Mindstormrobotter. Her fik
eleverne en gennemgang af, hvordan man kan få robotterne til
at køre gennem en bane, og de prøvede kræfter med en del af en
bane, som ellers bruges til RoboCup.
Tilbage på skolen byggede eleverne deres egne robotter, som de skulle have igennem en
mere udfordrende bane. De arbejder nu videre med programmere robotterne, så de kan køre
igennem hele banen.

Nyt fra Støtteforeningen
Torsdag d. 29 marts afholdt Kildeskolens Støtteforening den årlige Ordinære
Generalforsamling.
Der vil i løbet af ganske kort tid blive indkaldt til ekstraordinær
generalforsamling, da der er forestående ændringer i bestyrelsens
sammensætning. Nogen går af, og andre kommer til.
Vi melder snarest ud med en dato, som kommer til at ligge i slutningen af april. Husk at
sætte kryds i kalenderen.
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Nyt fra Miljørådet
I marts afholdt Miljørådet to møder. Der blev fundet nye
medlemmer, og hvis der er flere, som gerne vil være med, skal de
sige det til Heidi.
I øjeblikket arbejder Miljørådet med at få de sidste ting på plads, så
vi kan afslutte årets emne: ENERGI.
I forbindelse med årets emne, vil vi arbejde med en sparekampagne
i maj måned. Vi skal undgå at bruge for meget elektricitet.
For øvrigt har vi brug for et sejt slogan til kampagnen. Hvem kan lave det bedste slogan?
Vinderen får en sej solcellelommelygte! Vores slogan skal handle om: At spare på energien.

Terminsprøverne
I begyndelsen af marts var der skriftlige
terminsprøver for alle elever i 9. og 9/10.
klasse. De var oppe i færdighedsregning,
problemregning, læsetest, diktat og
stileskrivning. 9. klasse var desuden oppe i
engelsk stil, biologi og geografi.
Det gav en god fornemmelse af, hvad der
skal foregå resten af skoleåret.

PC-matematik
I marts arbejdede 6.klasse med matematik i ITlokalet. De kastede sig over regneark, og kan
man det, er det ingen sag at lave grafer, der
automatisk viser ens ugentlige produktion af
eksamener.
Udgangspunktet var desuden at lave et budget
til en klassefest. De var super gode.
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Gallafest
Terminsprøverne skulle da
afsluttes med manér. Og det
blev de også med en Galla-fest,
som eleverne selv havde
arrangeret fra start til slut.
En dejlig aften hvor lærerne
deltog som gæster til god mad,
dans og hygge.
Tak til Bintou og Abrah, som
stod for det flotte arrangement.

15-klubben
Det er efterhånden et stykke tid siden, at I har hørt om
15-klubben. Men en fredag i marts var der sandelig
noget at fejre. 24 elever havde lavet 15 eller flere eksamener, så de blev selvfølgelig beværtet
i SFO’en. Godt gået!
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Besøg på Biovidenskabeligt Fakultet
Tirsdag den 13/3 besøgte 9. klasse det
biovidenskabelige fakultet på
Frederiksberg. Eleverne skulle undersøge
om det CO2 udslip, som mennesker og
køer laver, svarer til den mængde CO2,
som planter kan optage.
For at besvare spørgsmålet, skulle eleverne
lave 3 forsøg:
 Måle deres eget CO2 udslip, mens de
cyklede på kondicykel.
 Måle hvor meget CO2 der dannes i en
komave.
 Måle hvor meget CO2 der kunne
optages af planter, som var lukket inde i
et akvarium.
Eleverne fik lov til at bruge stereolupper
og laboratorieudstyr som rigtige forskere.
Resultatet? Vi må lave køerne om, da de
skaber alt for meget CO2! En ændring som
danske forskere allerede arbejder på.

Grevindens forbandelse – en musical af 6. klasse
Af Christine Astrupgaard
Måske var du en af de heldige, som fik
lov til at opleve 6. klasses Grevindens
Forbandelse, da eleverne fredag opførte
musicalen for forældre og venner. Det var
en succesfuld opsætning af nogle rigtig
dygtige elever, som formåede at lære
deres replikker udenad og rent faktisk
spille deres roller med overbevisning. Det
var en rigtig underholdende aften,
eleverne var MEGET dygtige, og det
var en omgang stolte elever, der
efterfølgende kunne tage ”masken” af.
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Grevindens Forbandelse er skrevet af Jonas
Kragh og handler om Grevinden Von
Pleskenberg, som har sovet i 500 år, og nu
vågner for at suge blodet af en 11 års pige,
som netop har fødselsdag den selvsamme
dag. Hun har på slottet en evig loyal og
klam Butler og selvfølgelig også Fru Klam,
som hjælper Grevinden med at finde unge
11 årige piger, som hun kan suge blodet
fra. Tilfældigvis (og heldigvis for
Grevinden), er en skoleklasse på lejrtur i
skoven, og eleverne kan selvfølgelig ikke
dy sig for at tage en tur hen på slottet, mens
lærerne er en tur i byen for at hæve penge.
Historien tager en sjov drejning, da
entreprenøren Holmblad-Madsen og hans
arbejdsmænd Ib, Skipper og Skalle kommer
ind i billedet for at ville rive slottet ned,
mens Grevinden jagter for at få blod. Et par
amerikanske turister, Mr. and Mrs. TateCunningham, kommer også ind og forstyrrer
billedet: Hun er rimelig skør og går hele
tiden efter sit svingende pendul. Ganske
underholdende.
Alt i alt udspiller det sig til en komisk og
spændende musical med syv gode sange,
hvor man hører Butleren (Junie), Grevinden (Semina), den ensomme pige (Mette), den
provokerende og lede Karina P. (Dana), Guiden (Khansa) og Fru Klam (Victoria) samt
Gargoylerne (Benjamin og Yarik) synge – og et par friske drenge (Sohaib og Sam) rappe.
Stykket tog en lille time - og eleverne har siden august arbejdet på emnet musical, har øvet
deres replikker, lavet forskellige sang- og dramaøvelser, for at kunne spille deres respektive
roller så godt som muligt.
Eleverne stod også selv for at skabe scenebaggrund og rekvisitter.
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Med 10. klasse i Berlin
Mandag den 26/3 klokken 5:45 mødtes
9/10. klasse med Rikke og Niels – vi
skulle på studietur til Berlin.
Syv timer senere ankom vi til byen, der
på overfladen ligner enhver anden
storby: 600 km2 med 3,5 millioner
indbyggere og et yderst velfungerende
transportnetværk. Det virker, og det er
effektivt!
Eleverne var opdelt i fire grupper, og
første gruppe førte hele klassen til
hotellet. Sådan fortsatte det for øvrigt
resten af ugen: Grupperne skulle på skift undersøge transportmuligheder og lokaliteter og
guide klassen gennem dagens aktiviteter. Det klarede de på bedste vis med kort, køreplaner
og en skøn blanding af tysk, engelsk og dansk.
Hotellet, NH Berlin, viste sig at være et drømmehotel med gode værelser, betjening og
høflighed – hvilket også gjaldt, selv om de 17 unge mennesker indtog byen med høj tale og
store fagter. De havde det sjovt, og der var en god stemning fra mandag til fredag.
Mandag blev afsluttet med en
orienteringstur i byen, og tirsdag gik
turen til Teknisk Museum, hvor
drengene hang ud i timevis, mens
pigerne tog på shopping. Vi mødtes,
fortsatte til Check Pont Charlie og fandt
resterne af Muren, som skilte Berlin i øst
og vest indtil 1989. Med et blev det
nærværende, at byen er mærket af dens
historie trods overfladen af kalkede mure
og moderne glasindpakkede kæmpehuse.
Onsdag skulle vi tidligt op, for det var
tid til at besøge unterwelten: Vi skulle
ned i et enormt beskyttelsesrum, som husede mere end 50 000 mennesker under
luftangrebene i 1943 til 1945. Den danske guide fortalte levende om, hvordan det var at
opholde sig her og berettede om, hvordan den ellers geografisk flade by fik sine bakker og
høje grundet de 70 000 000 m2 murbrokker og udtjente våben, som efter krigen blev slæbt
væk, overkastet med muld og beplantet. Tænk engang: Hver måned støder de på 1-3 større
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bomber i forbindelse med vejarbejde og byggeri. Dagen endte på Alexander Platz med TVtårnet og endnu et kapitel af den fortløbende shoppingtur.
Torsdag gik turen til Rigsdagen,
Brandenburger Torr og videre til DDR
museet, hvor vi oplevede hvordan
østtyskerne levede i 70’erne. På museet
var det tilladt – ja, anbefalet – at røre
ved de udstillede genstande. Her var
dagligstue, Trabant, modetøj,
skoletasker, køkken, forhørslokale,
fængselscelle og meget, meget andet.
Sandelig noget af en oplevelse. Om
aftenen tog vi det pæne tøj på og gik på
restaurant.
Fredag sov nogle længe, mens andre gjorde de sidste indkøb i nærområdet. Klokken 15 kørte
busserne, så vi atter kunne betræde dansk jord ved 23-tiden med bunkevis af spændende
oplevelser (og mærkevarer) i bagagen. Skøn tur.
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