Kildeskolenyt!
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Så er det snart ferie!
Eleverne i 9. og 10. klasse er færdige med de skriftlige
eksamener og undervises nu hver dag i de mundtlige
eksamensfag. Læseferie? Ikke her.
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Kalender juni og juli
Tumlerummet
Lejrskole med 3. og 4.
Støtteforeningen
Ny lærer
Sommerfest
Agent Footprint
Middelaldermarked
Besøg fra Island
Biblioteket inviterer!
Tandlægevagten

De har alle besluttet hvilke uddannelser, de nu skal kaste
sig over - om det så er gymnasiet, erhvervsfaglige
uddannelser eller et år mere i vores 10. klasse. Vi ønsker
afgangseleverne held og lykke med fremtiden – vi ved, at I
har en god ballast med her fra.
Og ellers gik maj med en masse forskellige aktiviteter: 3.
og 4. klasse var på lejrtur, vi fik en ny lærer, vandets år,
Agent Footprint, der blev bagt jordbærtærte – og så var
der besøg fra Island.
Det kan du læse om her i Kildeskolenyt!
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 – læg mærke til at datoen er
rykket til lørdag den 8/6!!!
Bladet vender tilbage den 1. september –

God sommerferie!
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Skolekalender – for juni og juli
Juni
Mandag 3
Tirsdag 4.
Onsdag 5.
Torsdag 6.
Fredag 7.
Lørdag 8.
Mandag 10.
Tirsdag 11.
Onsdag 12.
Torsdag 13.
Fredag 14.

Grundlovsdag – hele skolen er lukket
Mundtlig eksamen for 9. klasse – fysik
Mundtlig eksamen for 10. klasse – fysik
SOMMERFEST!!!

Mundtlig eksamen for 9. klasse – dansk
Mundtlig eksamen for 10. klasse – dansk

Mandag 17.

Lejrskole for 0. klasse og 2. klasse - til torsdag den 20.
Forældremøde 5. klasse

Tirsdag 18.

Mundtlig eksamen for 9. klasse – engelsk
Forældremøde 8. klasse
Mundtlig eksamen for 10. klasse – engelsk

Onsdag 19.
Torsdag 20.
Fredag 21.
Mandag 24.

Mundtlig eksamen for 9. klasse – historie

Tirsdag 25.

Sidste skoledag for afgangseleverne!
Karamelkast/ rundbold mod lærerne
19:00: Fest for afgangselever og deres forældre
10:00: Afgangseleverne mødes hjemme hos Niels til morgenmad
og hygge i haven

Onsdag 26.
Torsdag 27.
Fredag 28.

Sidste skoledag - vi spiser morgenmad sammen i klasserne - og så
er der sommerferie!

Husk Sommerfesten lørdag den 8. juni
GOD SOMMERFERIE!
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Juli
Mandag 1.
Tirsdag 2.
Onsdag 3.
Torsdag 4.
Fredag 5.

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

SFO og Klub er åbne
hele ugen

Mandag 8.
Tirsdag 9.
Onsdag 10.
Torsdag 11.
Fredag 12.

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

SFO og Klub er åbne
hele ugen

Mandag 15.
Tirsdag 16.
Onsdag 17.
Torsdag 18.
Fredag 19.

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

SFO og Klub er åbne
hele ugen

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

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 19. august kl. 9:00
SFO’ens sommerkoloni afholdes den sidste uge i
sommerferien

3

Med Nicklas, Jasmin, Ida, Vikthor og Anna
Så er vi i gang! Først med nyt fra eksperterne!
Nyt fra Ein, vores Quiz-ekspert:

Løs Kryds og Tværs'en - og læg den i vores brevbakke på lærerværelset!

Og...
Nyt fra Stein, vores dyre-ekspert:
Vidste du at?
- Panda’en lever i Kina og bliver 120-150 cm lang
- den spiser bambusskud og kan blive 30 år
gammel
- at en voksen panda vejer 85-110 kg.
- at der bliver gjort et stort arbejde for at den ikke
skal udddø da der ikke er ret mange tilbage.
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Vi skal da også have nogle vittigheder:
"Doktor, doktor! Jeg er begyndt at huske dårligt."
"Ok, hvornår startede det?"
"Hvornår startede hvad?"
Hvad sagde kannibalen, da han så nogle spejdere ligge i deres sovepose
ude i naturen? "Uhm.. forårsruller"
Alle børnene elskede at lege med pistol, undtagen Gert - han vendte den
forkert!

?

Hvad hører til hvad???? Kom med et bud...
A

B

C

D

1

2

3

4

SKATTEJAGT!
Fredag den 7. juni er der skattejagt mellem kl. 14:00 og kl. 16:00
Meld dig hos Nicklas, Anna, Jasmin, Vikthor eller Ida.
Vinderen får et fint gavekort fra Arnold Busck.
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Lejrskole med 3. og 4. klasse
Efter en lang tur med
toget med mange
skift, kom vi til
Vinterlejegaard, hvor
vi skulle være de
næste 5 dage hos
Anna og John.
Der blev taget godt
imod os, med kakao
og
franskbrødsmadder.
Efter at vi havde
fundet ud af, hvor vi
skulle sove, blev der
sadlet op, og vi kom
ud at ride. Inden
ridningen skulle
hestene lige strigles. Hver dag hjalp mange med pasningen af hestene og alle de andre dyr.
Næste dag skulle 3. klasse ride en tur på 1 ½ time
langs stranden hen til Abelines Gaard, som vi
skulle se. Det er en gård, der blev bygget for 150
år siden, og nu er et museum.

6

Imens skulle 4. klasse windsurfe.
To hold, koldt vand, instruktion.
Alle kom op og ud. Det var vildt
sjovt. Da vi alle var hjemme på
gården igen, kunne vi atter komme
ud at ride.
Onsdag skulle vi sejle over
Ringkøbing fjord til Bork
Vikingehavn i kanoer. Vejret var
meget blæsende og strømmen gik
også imod os. Efter et par timers
ihærdig padlen, var vi desværre
ikke kommet ret langt. Vi måtte opgive at sejle over fjorden, men det havde været rigtig sjovt
at sejle alligevel. Hjemme igen – så kunne vi ride.
Næste dag blev vi kørt med
bus til Bork Vikingehavn. Vi
blev modtaget af en noget
skrap vikingedame. By og
havn er lavet meget flot og vi
fik et indblik i vikingernes liv.
Da vi var hjemme igen, skulle
4. klasse ride på stranden og 3.
klasse gå til stranden. Vi skulle
ned at soppe og lege i de store
klitter. Vi fik også kigget
nærmere på en bunker. Om
aftenen var der friskfangede
fisk og FEST til omkring
midnat.

Så skulle der pakkes fredag. Og rides
igen. Men først skulle vi lige fange
hestene ind, de var ude over hele
grunden. Skønt at vågne ved at en hest
står lige uden for vinduet! Så skulle vi
sige farvel til alle dyrene. Og vores
værtspar, der havde været helt
fantastiske.
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Støtteforeningen
Af Rikke Pedersen, ny formand
Tidligere på måneden havde Kildeskolens Støtteforening
generalforsamling, men det var kun formanden, der kom til den!
Derfor må jeg nu slå et ekstra slag for at alle forældre, der har lyst til at
have indflydelse på deres barns hverdag i skolen og alle de forældre,
der har meldt sig ind i Støtteforeningen, om at melde sig under fanerne.
Vi holder en ny generalforsamling onsdag den 19. juni kl. 17:00.
Foreningens fremtidsvision er at alle, der kan bidrage med gode ideer eller med deres hjælp
og engagement, skal høres og at alle, der har lyst, skal have indflydelse. Vi ses!

Ny lærer
Den 28/5 startede Dennis Greve Christensen som lærer på
Kildeskolen.
Dennis er en uddannet og erfaren lærer, der har studeret L. Ron
Hubbards studiemetode. Han har flere års erfaring med historie,
geografi og samfundsfag, som er de fag han frem over skal
undervise 7., 8., 9. og 10. klasse i.
Vi byder Dennis velkommen på Kildeskolen!

Omme bag det skæve stakit...
Ved en vinterstorm væltede det blå stakit ud
mod vejen.
Men nu skal der ske noget - omme bag det
skæve stakit er Erik og Jerzy ved at forberede
opbygningen af et nyt stakit.
Først opstiller de et midlertidigt stakit, der
skal forhindre børnene i at komme ud på
vejen, og så bygger de det endelige stakit, som
skal holde i mange år.
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Invitation til sommerfest
Lørdag d. 8.juni 2013 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
 Fiskedam
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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Vandets år
På Kildeskolen er vi i gang med en
vandsparekampagne.
5., 6. og 7. klasse har lavet spareslogans,
som er hængt op på gangene og
fællesområderne på skolen, så eleverne
bliver mindet om, at vi skal spare på vandet.

Agent Footprint
I 5. klasse har eleverne arbejdet med et Natur og
Teknik projekt om klima, miljø og udvikling i
forskellige lande. Da eleverne havde sat sig ind i
forskellige områder, formulerede de spørgsmål til
hinanden, som de så skulle svare på i små grupper.
Bagefter skulle hvert hold fremlægge det, de havde
læst om.
Det blev til mange gode emner.

Middelaldermarked i Valby
En gruppe elever var til Middelaldermarked i
Valbyparken fredag den 17. maj.
Cassandra fra 5. klasse snakkede med nogle af dem,
der havde en bod på markedspladsen, og fik lov til
at komme i weekenden for at hjælpe til.
Hun blev udstyret med middelaldertøj og lærte at
knytte bånd på to af de måder, som man brugte i
vikingetiden.
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Jordbærtærte
I 4. klasse har eleverne lært at lave
jordbærtærte.
Det flotte resultat blev delt med lærerne
fredag eftermiddag, og den smagte rigtig
godt.
Tak for kage!

Så kom sommeren
I skolegården kan man tydeligt se, at sommeren
har meldt sin komme.
Der bliver både spillet fodbold, basketbold,
klatret i klatrestativ – og flettet hår.

Besøg fra Island
Lørdag den 25. maj landede den Islandske klasse, som skulle besøge 8. klasse i 6 dage. En
gruppe elever tog med Heidi i
lufthavnen for at hente de islandske
venner. De skulle sove den første nat
på skolen, så vores elever besluttede,
at de skulle køre til skolen i Metro og
S-tog. For mange af eleverne var det
første gang, de kørte med tog.
Efter de islandske elever var
ankommet og havde stillet bagagen på
skolen, gik turen til Strøget. Selv om
de fleste butikker havde lukket, var det
en stor oplevelse.
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SOMMERBOGEN
Valby Bibliotek
Annexstræde 2, 2500 Valby
36 16 15 02
28. maj 2013
Kære forældre!
Hjælp os med at hjælpe dit barn/dine børn til at blive bedre læsere i
skolesommerferien.
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.
Børnene tilmelder sig hos børnebibliotekaren på biblioteket. Ved tilmeldingen
udleverer vi et ”start-kit”, som indeholder alt det, som 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 alderstrins og læseniveauer.
De kan kun deltage én gang pr. sommerferie.
Sommerbogen starter lørdag den 22. juni og slutter søndag den 18. august 2013.

Velkommen på Valby Bibliotek – også i skolesommerferien!
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Børne- og Ungdomsforvaltningen
Børne- og Ungdomstandplejen

TANDPLEJEVAGTORDNING FOR BØRN OG UNGE MED BOPÆL I
FREDERIKSBERG OG KØBENHAVNS KOMMUNER
Børne- og Ungdomstandplejen har som sædvanligt vagtordning i sommerferien 2013:
Adresse:
Tandklinikken Brønshøjvej 17,
Telefon:
3530 2160
Åbningstid: Mandag – fredag kl. 8.00 – 14.00
Klinikken er åben for tidsbestilling i ovennævnte tidsrum i tilfælde af behov for akut
tandbehandling, i perioden 01.07.2013 til 09.08.2013 (begge dage inkl.)
Ved tandpine eller tandskader uden for åbningstiderne henvises til:
Privatpraktiserende tandlæge eller
Tandlægevagten Oslo Plads 14, 2100 København Ø. tlf. 35 38 02 51 eller
Skadestuerne på Amager og Frederiksberg (kl. 7.00 til 22.00), Bispebjerg og
Hvidovre Hospitaler. (døgnåbent),
God ferie !
Børne- og Ungdomstandplejen
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