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I oktober måned fik vi nye journalister på Tumlerummet,
elevrådet mødtes og arbejdede med Venskabsvenner, der
var efterårsferie med sjove og spændende SFO ture, der
var motionsløb omkring Damhussøen, vi fik ret til Grønt
Flag igen, der var en super renoweekend, der blev skrevet
brev til pennevennerne i Island, ormene i komposten
havde det skønt, der var førstehjælpsundervisning, vi hjalp
Justitsministeriet med en undersøgelse, vi tog del i et
masseeksperiment – og så var der den fantastiske uge med
temaet KEND DIN BY!
Der er så meget at læse om her i Kildeskolenyt!
Ind til videre har kun få forældre meldt sig til studiekurset.
Der skal være 8-10 deltagere, før kurset leveres. Hvem vil
ellers være med?

Vi er også ved at forny vores hjemmeside – hvis du har
* Kalender
nogen gode forslag (skal der være forældre-intra?), må du
* Tumlerummet
endelig skrive til niels@kildeskolen.dk
* Tingstedet, orm og
elevråd
* Skolernes motionsløb
Kender du nogen, der leder efter en aktiv og spændende
* Grønt flag, grøn skole
skole med dygtige og engagerede elever og lærere?
* Efterårsferie i SFO’en
* KEND DIN BY!
Send dem bare til os – vi giver en rundvisning!
* Renoweekend
* Andet spændende!
*
© 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
November
Torsdag 1.
Fredag 2.
Mandag 5.
Tirsdag 6.
Onsdag 7.
Torsdag 8.
Fredag 9.

Forældrekonsultation 4. klasse

Forældrekonsultation 6. klasse
Forældrekonsultation 1. klasse

Mandag 12.
Tirsdag 13.
Onsdag 14.
Torsdag 15.
Fredag 16.
Mandag 19.
Tirsdag 20.
Onsdag 21.
Torsdag 22.
Fredag 23.

Uddannelsesmesse hele ugen – besøges af 7., 8., 9. og 10. klasse
Forældrekonsultation 2. klasse
Forældrekonsultation 8. klasse
Terminsprøve I for
9. og 10. klasse

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

Husk at der er kaffe i SFO’en den sidste fredag i måneden
mellem 14:00 og 16:00!
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Med Saffa, Poonam, Jasmin og Nicklas
Vi er de nye journalister til Tumlerummet! – Saffa, Poonam, Jasmin og Nicklas!
Hvis I har nogen gode historier, skal I bare komme til os.
Vi starter med nogle vitser:
Lille Emma står og hopper – pludselig stikker hun en finger i vejret.
Så kommer hendes mor og siger: Nu kommer jeg og spiser din finger!
Moren stikker fingeren i munden.
Lille Emma råber surt: Eeeej mor – den bussemand ville jeg selv have
spist!
En lille dreng og hans bedstemor var i badeland. Mens hun var henne og købe
is, gik drengen rundt og kiggede. Han fik øje på et par ældre damer i boblebadet og løb
forskrækket hen til sin bedstemor: Bedstemor, vi må skynde os væk – de koger gamle damer!
En lille pige græd.
Så kom en gammel dame forbi og spurgte: Hvorfor græder du, min pige? Man bliver så grim
af at græde!
Den lille pige så op på damen og sagde: Så har du grædt meget da du var lille!

TEGNEKONKURRENCE
Kan du tegne Niels foran skolen?
Meld dig til konkurrencen senest fredag den 16. november
Vi mødes på 2. sal fredag den 23. november kl. 14:00 og
tegner 1 time.
Der er præmier til de tre bedste tegninger!
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3. klasse på Tingstedet
I 3. klasse har vi arbejdet med lokalkendskab, og
som en del af det, har vi arbejdet med Valbys
tidlige historie. Tingstedet er en vigtig del af
historien. Det var her alle vigtige beslutninger
blev taget i mange hundreder år.
Eleverne så både de gamle sten fra cirka år 900 og
de nye, som blev sat da pladsen for få år siden. Vi
holdt selvfølgelig et tingmøde, hvor nogle vigtige
sager blev afgjort.

Orm
Der er orm i vores kompostbeholder!
Det er fine kompost-orm, som skal
hjælpe med til, at vores kompostaffald
bliver omdannet hurtigere. I løbet af
næste år skulle der gerne blive så mange
orm, at vi kan få lavet rigtig fint muld
ud af vores grønsags- og frugtskrald.

Nyt fra elevrådet
Elevrådet har besluttet, at Venskabsvenner fordeles på denne måde:
Klasse
8
7
6
5
4

Er venskabsvenner med

Nu er vi spændte på, hvad klasserne finder på!
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Klasse
3
2
4
1
0

Skolernes motionsløb
Fredag den 12. oktober deltog vi traditionen tro i
Skolernes Motionsløb.
Mere end 150 elever med lærere drog mod
Damhussøen fra morgenstunden – dog ikke de
store elever i 9. og 10., som hellere ville udnytte
dagen til at studere.
Turen var på 3,3 km – gående eller løbende,
klassevis, i grupper eller solo. Alle skulle turen
rundt.
Det blev en tur i et solrigt og køligt efterårsvejr –
en hyggelig dag med motion, hygge og latter.
Da eleverne vendte tilbage til skolen, modtog de
deres certifikater – og så var der efterårsferie!

Invitation til teater: THE DARK SCHOOL
Vi vil gerne invitere jer til at se vores fantastiske teaterstykke på Kildeskolen.
Det bliver opført fredag den 16.

november kl. 17-18.

Der vil også blive serveret kaffe, te og kage.
Bagefter deler skuespillerne autografer ud.
Tilmelding hos Hanne eller Maria senest den 2. november.
Vi glæder os til at se jer alle!
THE DARK SCHOOL, 0. og 4. klasse
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Grønt flag – atter i år!
Vores Grønt Flag Rapport 2012 om arbejdet
med Energi er godkendt! Derfor må vi flage
med det grønne flag endnu et år.
Det skal selvfølgelig fejres! Vi er ved at
lægge planer for en fin fest, ligesom den vi
holdt sidste år. Når vi har hørt fra årets
flagtaler, vil I få en dato.
Se også: http://www.grøntflagkildeskolen.dk/

Studiekursus til
forældre
På Kildeskolen gennemgår jeres børn
Lær At Lære kurset, som åbner for en
verden af indlæring og faglig
sikkerhed.
Vi tilbyder nu kurset
Studiefærdigheder for Livet til alle forældre, så I bedre kan hjælpe jeres børn, når de har
lektier – og så I selv kan blive bedre til at studere!
Her lærer du om de tre ting, der stopper et menneske i at lære noget nyt, og du lærer at
overvinde hver forhindring!
Det tager omkring 10 timer at tage kurset – det er gratis for forældre.
Send din tilmelding til klasselæreren:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Navn:____________________________________________________________________,
som er forælder til: ______________________________________, der går i _____. klasse.
Jeg vil gerne deltage i kurset Studiefærdigheder for Livet______.
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Efterårsferie i SFO’en
Af Anne Marie Spooner, SFO leder

SFOen tog på 5 dejlige ture. Kunst var et af
højdepunkterne, og vi slog folderne hele tre
steder: På Statens Museum for kunst, Louisiana
og Thorvaldsens Museum. Der var skattejagt på
seks selvportrætter, og begejstringen var enorm,
da vi fandt det sidste, et lille ”levende” rundt
videobillede på ca. 2½ cm – på GULVET!
I Dyrehaven så vi virkelig mange forskellige
hjorte og rådyr. De store bøge- og egetræer var
bedårende, og stemningen var helt i top. Vi gik
faktisk hele 10 km! På Christiansborg så vi
slotsruinen og fik en guidet tur. Her var der også
skattejagt, hvor man skulle tælle perler og
diamanter gemt i ruinen. Da vi i mørket så på en
oplyst montre, med en model af det tidligere
slot, blev børnene pludselig fotograferet.
Fotografen var betaget af børnenes umiddelbare
fascination! Han fik lov til at tage billederne
med på ministeriets hjemmeside; som han
netop var i færd med at klargøre. Det lød jo
spændende, og vi sagde naturligvis ja. Vi havde
vældig travlt hele ugen igennem – og nød den!
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Kend din by!
Fra mandag den 22. til fredag den 26. havde
vi temauge på skolen: Kend din by!
Målet var, at eleverne skulle opdage, hvordan
lokalsamfundet er opbygget og fungerer.
Gennem hele ugen stod den på Rådhusbesøg,
praktiske opgaver og endelig skulle hver
klasse lave deres egen by og præsentere den
med en plakat eller en model.
Aktivitetsniveauet og humøret var højt hele
ugen, og eleverne kan være stolte over deres
flotte kreationer.
Om fredagen præsenterede eleverne deres bymodeller for hinanden og forklarede om de
overvejelser, der lå bag. Fantastisk hvad de havde opdaget i løbet af ugen!

Vi sluttede af med Lilians lækre
mad i den til dagen indrettede café.

KILDEBY
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I løbet af ugen arbejdede 6 piger med at fotografere og
skrive en avis.
Gå ind på www.kildeskolen.dk og læs hele avisen!

Sikke en uge!
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Renoweekenden

En kæmpe tak til de 25 forældre og 15 elever der sammen med
skolens lærere deltog i renoweekenden den 6. og 7. oktober.
Med jeres fantastiske indsats fik vi malet hele SFO’en og vasket
vægge på salene, mens tre piger fra 2. klasse rengjorde
handicaptoilettet til en guldmedalje! Tak til jer alle!
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Kender du nogen?
Så er indskrivningen til børnehaveklassen 20122013 åben.
Vi ønsker en klasse med højest 16 elever, der
starter mandag den 19. august 2013.
I løbet af dette skoleår kan interesserede børn
komme på besøg i 0. klasse tre gange – det plejer at være en rigtig spændende dag!
Vi ønsker også en 10. klasse med 20 elever. De elever, som fortsætter på Kildeskolen efter
9. klasse, kommer selvfølgelig forrest i køen.
Der er plads i flere af klasserne.
Hvis du kender nogen, som leder efter en god skole, skal du bede dem kontakte os på
38790140 – så arrangerer vi en rundvisning.
De kan også læse om Kildeskolen på www.kildeskolen.dk , for de fleste spørgsmål bliver
besvaret på vores hjemmeside.
Hvis du har brug for et præsentationskort, ligger de på kontoret hos Karna.

8. klasse skriver til Island
I 8. klasse har eleverne pennevenner fra
Island.
I denne måned sendte eleverne en pakke af
sted med et udvalg af ting, som de synes er
særligt danske. De skrev også om tingene.
Pakken viste den lille havfrue, H.C.
Andersen, Livgarden, Carlsberg,
Dannebrog og en landsholdsfodboldtrøje.
Så bliver det spændende at se hvilken
pakke, der kommer retur fra Island.
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Førstehjælp
I 5. klasse arbejder eleverne med førstehjælp.
Eleverne lærer livgivende førstehjælp, hjertelunge-redning. De er rigtig dygtige og kan alle
sammen give hjerte-lunge-redning. Næsten alle
kan give førstehjælp i 15 minutter, altså længere
end det i gennemsnit tager en ambulance at
komme frem i København. Super flot!

Med i Justitsministeriets undersøgelse
I oktober måned deltog eleverne i 7. og 9. klasse i en
undersøgelse om unge og kriminalitet, der blev
foretaget af Justitsministeriet.
Eleverne synes, det var spændende at være med.

Masseeksperimentet
Årets masseeksperiment handlede om
koncentration og mad. Eleverne blev delt ind i
grupper, hvor nogle fastede og andre skulle spise.
Så skulle alle elever teste deres koncentrationsevne
ved at samle nogle ansigter med nogle brikker. Det
var en rigtig sjov test. Bagefter skulle eleverne
smage på tre forskellige ting, hvorefter de blev
blandet og smagt på igen.

Unplugged
4. klasse arbejder med Unplugged. Her ser eleverne
en Energi-Nørd film og skal lave opgaver både
hjemme og på skolen, hvor de arbejder med at
spare på energien.
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