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Ferien nærmer sig!
Eleverne i 9. og 10. klasse er færdige med de skriftlige
eksamener, og de undervises nu dagligt for at forberede
dem bedst muligt til den mundtlige del. De har alle
besluttet, hvilke uddannelser de nu skal kaste sig over, så
deres tid i grundskolen synger på sidste vers.
Vi ønsker dem held og lykke med fremtiden – vi ved, at de
har fået en god ballast med fra Kildeskolen.
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Kalender juni og juli
Tumlerummet
Reno-weekenden
Hulu-bulu!
Vores skole
Støtteforeningen
Caféteater
Læseraketten
Better place
Biodiversitet
- og meget andet!

I maj var der atter reno-weekend , hvor 40 lærere, forældre
og elever fik bugt med alle planlagte opgaver og mere til:
Fortrappe og cykelstativer fik en ordentlig omgang og
handicaptoilettet blev flot. Vægge, træværk, rør og køkken
blev vasket af, og der blev fjernet ukrudt og savet grene af.
Det var både hyggeligt og effektivt! Tak til alle deltagere,
som har sparet vores skole for mange penge. Tænk hvad
der ville ske, hvis alle deltog!
Og ellers gik maj med en masse forskellige aktiviteter,
som du kan læse om her i bladet.
Og jo – ferien nærmer sig. Husk at melde jeres børn til
SFO’ens aktiviteter og til sommerskole. Vi skal vide,
hvem der kommer, så alt kan arrangeres ordentligt.
Husk også sommerfesten – og hav en god sommerferie!
Kildeskolenyt! vender tilbage den 1. september

© 2012 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 – for juni og juli
Juni
Fredag 1.
Lørdag 2.

Forældremøde 8. klasse
SOMMERFEST!

Mandag 4
Tirsdag 5.
Onsdag 6.
Torsdag 7.
Fredag 8.

Grundlovsdag – hele skolen er lukket
Mundtlig eksamen for 9. klasse – engelsk
Mundtlig eksamen for 10. klasse – engelsk

Mandag 11.
Tirsdag 12.
Onsdag 13.

Mundtlig eksamen for 9. klasse – historie
Besøgsdag for de nye elever til 0. klasse 10:00 til 12:00

Torsdag 14.
Fredag 15.
Mandag 18.
Tirsdag 19.
Onsdag 20.
Torsdag 21.
Fredag 22.

Mundtlig eksamen for 9. klasse – fysik
Mundtlig eksamen for 10. klasse – fysik
Mundtlig eksamen for 9. klasse – dansk
Mundtlig eksamen for 10. klasse – dansk
Sidste skoledag for afgangseleverne
Fest for afgangselever og deres forældre

Mandag 25.
Tirsdag 26.
Onsdag 27.
Torsdag 28.
Fredag 29.

Forældremøde 5. klasse
Sidste skoledag

Husk Sommerfesten lørdag den 2. juni
GOD SOMMERFERIE!
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Juli
Mandag 2
Tirsdag 3.
Onsdag 4.
Torsdag 5.
Fredag 6.

Sommerskole 10-14
Sommerskole 10-14
Sommerskole 10-14

SFO og Klub er åbne
hele ugen

Mandag 9.
Tirsdag 10.
Onsdag 11.
Torsdag 12.
Fredag 13.

Sommerskole 10-14
Sommerskole 10-14
Sommerskole 10-14

SFO og Klub er åbne
hele ugen

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

Sommerskole 10-14
Sommerskole 10-14
Sommerskole 10-14

SFO og Klub er åbne
hele ugen

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

Sommerskole 10-14
Sommerskole 10-14
Sommerskole 10-14

SFO og Klub er åbne
hele ugen

Herefter er hele skolen lukket, indtil det nye skoleår
starter mandag den 20. august kl. 9:00
SFO’ens sommerkoloni afholdes den sidste uge i
sommerferien
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Med Annastasia, Leonora, Khansa og Iben
Så er det sidste nummer før sommerferien – vi vender tilbage i
september!
Vi tager lige et par gåder:
Hvad sagde den store skorsten til den lille skorsten?
Svar: Du er da vist for lille til at ryge!
Hvor mange bogstaver er der i alfabetet?
Der er 9 bogstaver – nemlig: a-l-f-a-b-e-t-e-t
6. klasse har hjulpet 6 børn i Liberia til at kunne gå i skole et helt år –
der blev nemlig solgt lodsedler i Spinderiet, så det kunne lade sig gøre –
flot klaret, 6. klasse!

Så er der sommerkonkurrence!
Send os 100 ord om din sjoveste
sommerferieoplevelse – der er præmier
til de 3 bedste historier!
Send os et billede af en sjov
sommerferieoplevelse – der er præmier
til de 3 bedste billeder!
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Reno-weekend på skolen
Den 12/5 og den 13/5 mødtes godt 40 lærere, forældre og
elever til årets anden reno-weekend.
Denne gang skulle vi male fortrappe,
handicaptoilet, cykelstativ, bænke og
borde, et kæmpe ludospil og cirkler i
skolegården, der skulle bankes puds af
en væg i SFO’en, der skulle skæres
grene af og fjernes ukrudt – og der
skulle vaskes vægge, rør og træværk i
alle fælleslokaler, og køkkenet skulle
have en ordentlig omgang.
Vejret var med os, så
alle de planlagte
aktiviteter blev udført.
Det blev en hyggelig, arbejdsom weekend med
god frokost og højt humør.
En kæmpe tak til alle deltagerne!
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۞

HULU-BULU!!!
Af Tina Rømer Olsen, forælder i 2. og 4.kl.
Hvem husker ikke børne-tv's skønne pige fra slut-80'erne, som
ved et enkelt tryk på sin navle, kunne gøre sig usynlig og ved
næste tryk være synlig igen? Sangen lød: ”Hulu-bulu, Lotte, hvor
er du henne?”
Nu spørger jeg: HULU-BULU, FORÆLDRE HVOR ER I
HENNE?
Støtteforeningens netop afholdte ekstraordinære
generalforsamling, gjorde mig mildt sagt forarget... der deltog 3
lærere og INGEN forældre!
Støtteforeningen er vores mulighed for bl.a. at fremføre idéer, blive hørt og i det hele taget
være med til at sætte stort præg på børnenes skole.
Der er ingen tvivl om, at vi alle ønsker det bedste for vores børn. Kildeskolen er en god og
velfungerende skole, men det skader bestemt ikke, at vi forældre udviser engagement i
skolens foretagender.
Der må være nogen, der brænder for at være med til at få idéer til at blive virkelighed. Det er
nu, du skal trykke på navlen og vise dig – for dit barns skyld må du ikke være usynlig mere!
Kontakt endelig Rikke på skolen for at høre nærmere om Støtteforeningens arbejde ۞
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Vores skole!
Af Niels Bergstedt
Kildeskolen er vores skole – og dermed mener jeg børnenes,
lærernes og forældrenes skole.
Vores skole er også et levende projekt.
Bygningen skal vedligeholdes og udbedres, så de fysiske
rammer for 200 menneskers mange aktiviteter hele tiden
bliver bedre. Pedellen gør et flot stykke arbejde, og vi har været heldige med de
håndværkere, som gennem året har gjort skolebygningen bedre: Vores tømrer, elektriker,
isoleringsfolk, malere, VVS’ere og rengøringsfolk. Vi kan også glæde os over alle de
forældre, som deltog i renoweekenderne – der blev malet, repareret, fjernet ukrudt, vasket
vægge og meget andet.
Kvaliteten af undervisningen skal gennemgå en konstant udvikling – og det sker som et
resultat af lærernes utrættelige indsats. Tro mig: Det er ikke noget 8-4 job at være lærer på
Kildeskolen. Det kræver engagement, intens interesse for hvert barns personlige udvikling og
et kæmpe fagligt arbejde. Når lærerne er færdige med at undervise, fortsætter de med at
forbedre undervisningsmaterialer, istandsætte klasseværelser, undersøge faglige
ekskursioner, arrangere studieture og lejrture, afholde forældremøder og konsultationer, give
individuel undervisning og hjælpe i lektiecaféen, male, udsmykke og meget, meget andet. Jo,
de gør det godt!
Jeres børn gør også et godt stykke arbejde. Det er mit klare indtryk, at de allerfleste er rigtig
glade for at gå i skole, og at de gør alt, hvad de kan, for at blive dygtigere. Tag endelig ikke
fejl: Det er ikke altid let, at være skoleelev. Undertiden skal de kæmpe med fagene, og de
støder undertiden ind i en mangfoldighed af forstyrrelser. Når det sker, er det jeres og
lærernes pligt at hjælpe – og det synes jeg egentlig, at vi gør rigtig godt sammen!
På et tidspunkt bad jeg om jeres hjælp med at reklamere for skolen – vi vil jo gerne have
fyldte klasser, for det er både sundt for klasserne og skolens økonomi. Lige nu er der kun én
plads tilbage i næste års børnehaveklasse og ganske få pladser tilbage i de andre klasser! Bliv
endelig ved, for vi skriver gerne elever op på vores venteliste.
Er der så noget, jeg gerne vil have der skal blive bedre i det kommende skoleår? Ja: At flere
forældre deltager i renoweekenderne, at I alle er med til forældremøderne og at flere deltager
i Støtteforeningens aktiviteter eller den årlige generalforsamling. Det er vores skole, altså
børnenes, lærernes og forældrenes – og der er brug for jeres hjælp!
Tak til alle som hjalp i forgangne skoleår – vi har meget at se frem til i det nye skoleår ۞
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Støtteforeningen
Af Rikke Pedersen, ny formand
Formanden går af – så hvad skal der ske nu?
Ved Støtteforeningens ekstraordinære generalforsamling faldt brikkerne
så småt på plads: Vi vil arbejde med forældrenes engagement i
Støtteforeningens arbejde og reno-weekender.
Vores første mål er, at flere forældre deltager – det er jo ikke nok, at
man betaler sit årlige medlemsgebyr, det her drejer sig om børnenes
skolegang, altså vores børns skolegang.
Vi vil gerne have et mere socialt liv forældrene imellem. Hvad med om mødrene fra 2. klasse
mødes til brunch, eller at fædrene fra 7. tager til paintball? Er der nogen, der har nogle
spændende forslag?
Engagement er ikke tvang og hårdt arbejde. Engagement er at have gode ideer, at bruge de
evner, vi hver især har, og at skabe forbedringer, som er til fordel for vores børn.
Så det er vores nye ”mission”: Forældreengagement, nye ideer og drive!
I Støtteforeningens bestyrelse finder du nu Radika, Kirsten, Lisbeth, Rita, Tina og
undertegnede – vi er igangsættere, der virkelig vil noget.
I kommer til at høre meget mere fra os!

Har I legetøj eller andet godt, som børnene
kan bruge i SFO’en?
Kontakt Anne Marie næste gang I henter!
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Caféteater i 3. klasse
Af Hanne Ginge Nielsen
Vi havde øvet ”Prinsessen sad på
højenloft” – 22 vers med gamle ord og
udtryk.
Da eleverne opdagede, hvad sangen
handlede om, ville de gerne opføre den
som teater.
De lavede kofter, sværd, tårn, prinsessehatte, kjoler og terninger – og så
optrådte de til fastelavn.
Det var åbenbart ikke nok at opføre
stykket én gang, så de holdt klasseråd og
besluttede at lave en caféteaterafslutning dagen før påskeferie.
Alle var med i de udvalg, som skulle stå for invitationer, café, kaffe, te, kage, servering og
teateropsætning.
Med de grupper var det også nødvendigt
med et par
koordineringspersoner/ledere, der
samlede trådene og kom til mig, når
noget skulle godkendes eller når der var
brug for penge.
De, der var færdige, fandt straks andre
steder at hjælpe til eller fandt på nye
områder, der kunne gøre forestillingen
bedre.
Da fredagen kom, var alle i gang. Vi
nåede kun én generalprøve, men alt var
lavet og klart, da forældrene og venner kom.
Sangen blev opført, alle var på og sang af fuldt hjerte. De optrådte, og det var jo det, der var
meningen: At kunne stå overfor et publikum og agere.
De var rigtig gode til at samarbejde og opnå et resultat – selv oprydningen blev klaret, inden
vi alle sammen kunne holde påskeferie.
Tak til de dejlige børn og deres forældre i 3. klasse ۞
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Læseraketten 2012 - flyv med til Liberia
Af Karen Marie Juel
Organisationen IBIS arbejder for at få ”Hele verden
i skole”, et mål der skal være opfyldt i 2015!
Der er 67 millioner børn i verden, som ikke går i
skole, og mange af dem bor i Afrika.
I år koncentrerer IBIS’ indsats sig om Liberia.
IBIS har sendt Læseraketten – en bog med historier
og oplysninger – ud til alle skoler. Organisationen
skaber læselyst og opfordrer eleverne til at sælge
lodsedler. Hver gang, der er solgt lodder for
1.200kr, kan 3 børn i Liberia komme i skole et helt
år.
Den var 6. klasse med på, og i løbet af 24 timer havde de indtjent skolegang til 6 børn ved at
sælge lodder i Spinderiet. Her er hvad eleverne skrev bagefter:
”Det var sjovt at gå rundt og sælge lodsedler for IBIS.”
”Det var fedt at få alle de JAer. Det var også fedt at tælle alle 800 kr.”
”Da jeg havde læst bogen, syntes jeg den var meget spændende og sjov med billeder og
historier om de fattige mennesker, altså hvordan de lever og hvordan deres hverdag er.”
”Vi solgte lodsedler til en masse folk, èn gav os 500 kr. og fik en masse lodder.”
”Det var sjovt at hjælpe børnene i Afrika med at komme i skole og få skoleuniform.”
”Det var spændende at læse "Læseraketten". Jeg fik en masse viden om, hvordan børn lever i
Liberia.”
”Det er dejligt at hjælpe andre, så de kan få noget de ikke har. Fattige børn kommer i skole,
det er super .... ”
”Det var fedt nok at være ude at sælge, og overraskende hvor mange der ville hjælpe fattige
børn med at gå i skole.”
”Det var spændende at høre om IBIS. Og det var spændende at se, hvilke personer der ville
støtte de fattige børn, der nu kan gå i skole.”
”Det var spændende at læse om hvordan børnene i Liberia havde fået hjælp. Og det er godt at
vide, at vi kan hjælpe ved at sælge folk lodsedler og sende pengene til børn i Liberia.”
”Jeg synes det er godt, når vi samler penge sammen, så vi kan sende dem til Afrika og lade
børnene leve et bedre liv. Desuden var det sjovt at sælge alle lodsedlerne, medens vi gik
rundt i Spinderiet.”
”Det var spændende at lære om IBIS, og hvordan man kan hjælpe børn med at komme i
skole.”
”Det var sjovt at sælge lodsedler til folk p.g. af at man hjalp børn.” ۞
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Anvendt geometri
6.klasse arbejder med temaet
geometri i praksis i matematik.
Kort sagt: Hvor meget sand kan
der være i sandkassen, hvor meget
tagpap og maling skal der bruges
for at renovere vores legehus og
skuret?
Hvor mange kubikmeter jord skal
der til for at fylde alle vore
blomsterkummer?
Første halvdel er nu færdig og
næste halvdel fortsætter på nettet,
hvor eleverne skal finde priser og
lave budget ۞

Better Place
6. klasse har beskæftiget sig med
forskellige emner om vedvarende energi
gennem det sidste år. Der har været god tid
til at fordybe sig i klassen og den viden,
som eleverne har opnået, er meget bred.
I forbindelse med et af de første emner i år,
tog en af pigegrupperne fat i nogle
elbilforhandlere. Det har udviklet sig til, at
klassen er blevet inviteret til Better Place i
Hellerup, hvor de fik den store tur rundt i deres fantastiske udstilling – og en prøvetur i de
elbiler, som Better Place forhandler.
Det var rigtig sjovt at køre rundt i sådan en. Bilerne er lydløse, så man kan høre hvad folk
taler om, når man kører forbi dem.
Det var en fantastisk tur, og eleverne fik meget ros af folkene derude.
Vi skulle hilse og sige, at alle forældre er meget velkomne til at få en guidet tur og prøve en
elbil derude. Man booker bare en tid på deres hjemmeside eller ringer til dem og kommer
derud. http://danmark.betterplace.com/ ۞
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SOMMERBOGEN

En invitation fra Valby Bibliotek

Til forældrene,
Hjælp os med at hjælpe dit barn/dine børn til at blive bedre læsere i sommerferie.
Igen i år gennemfører Valby Bibliotek ”Projekt Sommerbogen”, et initiativ som skal give
børn mellem 7 og 14 år lyst til at læse mere i sommerferien.
Sådan foregår det:
Børnene tilmelder sig hos børnebibliotikaren på biblioteket. Ved tilmeldingen udleverer vi et
”start-kit”, som indeholder alt det, børnene skal bruge for at kunne deltage i
”Sommerbogen”.
Børnene skal låne og læse 4 bøger fra børnebiblioteket i sommerferien – de bestemmer selv
hvilke, men det skal passe til deres niveau!
De skal skrive lidt om bøgerne og aflevere anmeldelserne hos os på Valby Bibliotek.
Vi giver et klistermærke for hver læst bog!
Når de har 4 klistermærker, får de en bog. Vi har indkøbt spændende præmiebøger til
forskellige aldertrins- og læseniveauer.
De kan kun deltage én gang pr. sommerferie.
Sommerbogen starter mandag den 18. juni og slutter lørdag den 18. august 2012.
Velkommen på Valby Bibliotek – også i skolesommerferien.
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Biodiversitet
I 5 klasse har vi i Natur og Teknik haft et kort
forløb om biodiversitet. Ordet biodiversitet betyder
forskelligartethed. Emnet handler om at øge
bevidstheden for, hvordan vi bliver ved med at have
en stor variation i naturen. Det nytter ikke noget, at
en art uddør på grund af manglende omtanke.
Eleverne har været rundt i området omkring skolen
for at se, hvor mange plantearter der er forskellige steder. Der er få i en græsplæne, mens der
er mange forskellige plantearter i kantbede og ukrudtsbede ۞

Rapolitics i 6. og 7. klasse
I år har vi atter haft stor fornøjelse af et
besøg fra Rapolitics. De to freestyle-rappere,
Pelle og Christian, gæstede skolen og lærte
eleverne i 6. og 7., hvordan man rimer og
rytmer. De rappede om alt fra kærlighed,
venskab og forhold til syltede agurker.
De to rappere gav også et par numre, så vi
kunne høre, hvordan man kan rappe sine
meninger om tilværelsen ۞

4. klasse på besøg i ZOO
4. klasse var på besøg i ZOO og skulle prøve
noget helt nyt: Der var matematiktime og
eleverne skulle regne med mus og slanger. Det
var rigtig sjovt at veje mus og forskellige slanger
for at finde ud af, hvor meget foder man skal
købe ind.
Som altid, når vi er i ZOO, fik eleverne lov til at
holde flere slags slanger og små hvide mus ۞
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Solar Days
I dagene 11. til 13. maj var det European
Solar Days, hvor der blev fokuseret på
brugen af solens energi som energikilde.
7. klasse var heldige og fik besøg fra
Energitjenestens Janus Henriksen, som
underviste og lavede forsøg med solvarme
og hvordan man ved hjælp af ti små
solpaneler kunne få en radio til at spille. Vi
regnede også ud, hvor mange solpaneler,
der skal sættes op for at forsyne
Københavns kommune med energi. Og
hvordan det økonomisk ser ud, hvis man
køber og bruger en elbil i stedet for en traditionel benzin- eller dieselbil ۞

Kemi i din hverdag
I 6. klasse har vi gennemgået et
længere forløb om hverdagens kemi.
Det har været meget interessant at se
elevernes øgede bevidsthed som et
resultat af fokus på emnet.
Vi var en tur i Fakta for at se på
produkter, og hvad der er i de
forskellige ting af parfume og andre
stoffer.
Opgaven var at se efter, om der i
varerne fandtes nogle af de 26
allergifremkaldende stoffer, som vi har
snakket om. Det var meget overraskende at se, at man kan få en hårspray med 12
allergifremkaldende stoffer og at der lige ved siden af står en langt billigere spray, som ikke
indeholder den slags stoffer.
Så vi er flere der har været hjemme og tjekke produkter på badeværelset og for at se, hvad
der står med småt bag på shampoo, deodoranter og andre produkter – overraskende ۞
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Fordampningsforsøg
I 6. klasse har vi igennem nogle uger
ventet på, at et forsøg kunne gøres
færdigt. Vi fordampede nemlig tre
slags vand for at se, hvad der sker. Der
var tale om demineraliseret vand,
almindeligt koldt vand og kogt vand.
Spændende selv at kunne se, hvordan
mineralerne påvirker vandet ۞

Afgangseksamen
Vi blev færdige med de skriftlige
eksamener i maj – og i juni skal vores 31
afgangselever op i de mundtlige
eksamener i dansk, engelsk, fysik og
historie.
Den 22/6 skal de og deres forældre til
afgangsfest på skolen ۞

7. og 8. klasse på Frihedsmuseet
I den seneste måned har både 7. og 8. klasse
arbejdet med 2. verdenskrig i historie. Forløbet
kulminerede for begge klasser med et besøg på
Frihedsmuseet.
Her blev de spændende historier om Churchill- og
Hvidstensgruppen samt Flammen og Citronen vakt
til live med de originale breve, våben og
beklædningsstykker. To utrolig spændende besøg
med en meget kompetent guide. Hjemme på skolen
måtte vi bare se filmen ”Drengene fra Skt. Petri” ۞
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3. klasses lejrskole
Af Hanne Ginge Nielsen
Så er vi lige vendt hjem fra en pragtfuld lejrskole på Grantoppen, som ligger midt på
Sjælland. Der var varme, fuglesang, dyr og en smuk, ren skovsø ikke langt fra hytten.
Nogen havde hængt et tov op i et træ. Og da det første barn slyngede sig ud i tovet, og tabte
sin støvle ud i søen, var der dømt badning. Vandet var forbløffende varmt.
Dagen efter var der tuehop: Hvis man
ikke trådte på tuerne, var der tykt
mudder, som skoene sad fast i. Næste
dag gjaldt det Sagnlandet Lejre med
jernalderhuse, dysse, brændehugning og
bådsejlning. Så var der forældredag med
bål, snobrød og kage, og der var
drabelige fægtekampe, mudderløb og
træstammeløb.
Sidste dag: Op og pakke, rydde op og af
sted.
En skøn lejrtur!
۞
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Invitation til Kildeskolens sommerfest
Lørdag d. 2.juni 2012 kl. 13:00
Arrangementet byder på:
 Fantastisk underholdning af børnene fra de mindre
klasser mellem kl. 13:30 og 14:30
 Hjemmelavede burgere
 Kaffe og kage
 Øl og sodavand
 Kæmpe loppemarked hele dagen (09:00-17:00)
Dørene åbnes kl. 13:00 – vi slutter kl.17:00
Vi glæder os til at se jer og jeres familier til denne
hyggelige begivenhed!
Mvh
Støtteforeningen
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