Kildeskolenyt!
En ny spændende måned!
I marts måned var der fastelavnsfest, en masse
forældrekonsultationer og vi fik slået hul på den årlige
fotografering af elever og lærere.
I april fortsætter fotograferingen - hvis I ikke er tilfredse
med billederne er der omfotografering den 31/4.

April 2014
14. årgang nr. 4
Kildeskolen
Høffdingsvej 14
2500 Valby
Kontor: 38790140
Lærervær.: 38797140

Husk at der er arbejdsweekend lørdag den 21. og søndag
den 22. - udfyld blanketten her i Kildeskolenyt! og sørg
for, at klasselæreren får den. Vi afholder ordinær
generalforsamling mandag den 28. - kom og deltag! Der er
også filmpremiere lørdag den 21. kl. 19:00 i kantinen,
hvor nogle af vore elever deltager som skuespillere.
Og endelig: Der er påskeferie fra mandag den 14/4 til og
med mandag den 21/4. Vær opmærksom på, at både SFO
og Klub er åbne de første tre dage, mandag den 14. til og
med onsdag den 16., og at alt er lukket de sidste dage.

Indhold:
*
*
*
*
*
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*

Kalender
Generalforsamling
Reno-weekend
RoboCup
Filmpremiere
IT
Experimentarium
Fastelavnsfesten

Lærerne har haft et opstartende møde om den spændende
nyskabelse, læringstid. Vi ser alle frem til at arbejde med
den praktiske del af elevernes uddannelse. Lige nu handler
det om at udvikle området. Hvis du har forslag, er du
velkommen til at skrive til Niels på niels@kildeskolen.dk
God læsning - og god påske!

© 2014 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
April
Tirsdag 1.
Onsdag 2.
Torsdag 3.
Fredag 4.

FOTODAG!

Mandag 7.
Tirsdag 8.
Onsdag 9.
Torsdag 10.
Fredag 11.

Forældrekonsultation 0. klasse

Mandag 14.
Tirsdag 15.
Onsdag 16.
Torsdag 17.
Fredag 18.

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 21.
Tirsdag 22.
Onsdag 23.
Torsdag 24.
Fredag 25.
Lørdag 26.
Søndag 27.

Påskeferie - hele skolen er lukket

Forældrekonsultation 0. klasse

Forældrekonsultation 5. klasse

10. klasse tager på
studietur til Rom

Forældremøde 4. klasse
Lørdag og søndag mødes vi på skolen for at gøre rent, male og
renovere mellem 10 til 18 - husk at fortælle klasselæreren hvilken
dag I kommer!
Lørdag: Filmpremiere kl. 19:00 i kantinen: Afhøring af offer nr. 5

Mandag 28.
Tirsdag 29.
Onsdag 30.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING - kl. 19 i kantinen
FOTODAG - hvis billederne blev dårlige!

Husk at der er kaffe i SFO’en den sidste
fredag i måneden!
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Indkaldelse til den ordinære generalforsamling

Valby den 28. marts 2014
Kære forældre,
I indbydes hermed alle til den årlige ordinære generalforsamling
på Kildeskolen i Valby.

Mandag den 28. april 2014
Tid: 19:00
Vi mødes i kantinen.
Dagsordenen er som følger:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Bestyrelsen aflægger beretning.
Det reviderede regnskab forelægges til orientering.
Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Indkomne forslag.
Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være
bestyrelsen i hænde senest mandag den 21. april – forslag skal afleveres, sendes eller mailes
til vores skolesekretær Karna. Mailadressen er info@kildeskolen.dk

Vi håber på et godt fremmøde!!

Med venlig hilsen

Bjørn Flygenring, bestyrelsesformand
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Reno-weekend på skolen
Foråret er over os, og vi har atter brug for alle forældres
hjælp!
Lørdag den 26/4 og søndag den 27/4 er der arbejdsweekend
på Kildeskolen - den såkaldte reno-weekend.
I de to dage mødes lærere, forældre og elever for at gøre
vores skole pænere og bedre.
Kom den tid du kan!
Der er rigtig mange projekter: Der skal vaskes vægge, der skal males, billeder skal hænges
op, der skal rengøres og meget, meget andet.
Jo flere vi bliver, jo mere kan vi ordne.
Arrangementet afholdes både lørdag og søndag, hvor vi
starter klokken 10:00 og slutter af klokken 18:00.
Der er selvfølgelig frokost til alle deltagere.

Venlig hilsen

Niels Bergstedt
 - Udfyld, afklip og sørg for at klasselæreren får slippen senest tirsdag den 22/4

Forælders navn: ___________________________________________
Barnets navn:______________________________________ Klasse: ________
Fra vores familie kommer : 1____ 2_____ 3_____ 4_____ og hjælper.
Jeg/vi deltager lørdag klokken _________til klokken ________
Jeg/vi deltager søndag klokken ________ til klokken ________
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Hov, hvor blev resten af?
6. klasse var en tur på Experimentarium City, det
nye sted hvor Experimentarium vil være gennem de
næste 2 år, hvor Hellerup-huset bygges om.
Vi kan varmt anbefale, at I besøger de fantastiske
aktiviteter på Christianshavn!
Der er en del nye ting, blandt andet dette optiske
bedrag - eller er det nu også det?

RoboCup
Der bliver trænet på livet løs til RoboCup 2014!
5. klasse stiller op med 4 hold, og Cassandra fra 6.
klasse deltager med en robot. Selve konkurrencen
finder sted mandag den 31. marts, men indtil da
skal der arbejdes med robotterne, og i ugen op til
konkurrencen foregår træningen på banen.
Den udendørs bane er helt anderledes end tidligere
år, så det er nu en rigtig en stor udfordring.

Det var koldt at træne på banen, så nu håber vi på en varm dag, når konkurrencen løber af
stabelen.
Det bliver spændende at se, om vi kan være med i toppen i år!
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Grevens Motion Pictures præsenterer

Afhøring af offer nr. 5
Præsenterer

FILMPREMIERE PÅ KILDESKOLEN
I VALBY
LØRDAG DEN 26. APRIL
KL. 19.00
BILLETPRIS
25 KR.
PENGENE GÅR UBESKÅRET TIL
KILDESKOLENS
STØTTEFORENING

Frit efter Lars Ahn Pedersens novelle af samme navn
Medvirkende
Simone Nielsen * Mads Bjørn * Stefan Petersen * m.fl.
Afhøring af offer nr. 5
Kamera: Random Things * Special effects: D. Christensen * Musik: Haduken
TRAILER KAN SES PÅ
https://www.youtube.com/watch?v=E7rMBgilKGo
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Nyt om Kildeskolens IT
Kildeskolen ønsker løbende at forbedre
de computere, som vi har til skolens
elever.
Det kan være, at du gerne vil skifte din
computer ud med en nyere, selv om den
"gamle" egentlig er OK.
Det kan være, at du har et firma, som
går over til mere moderne udstyr.
Eller du kender måske nogen, der skal af med nogle brugbare computere.
Det er lige der, at du skal tænke på Kildeskolen. Vi er helt bestemt interesserede i computere,
der kun skal bruges til at skrive på og til at gå på nettet.
Kontakt Dennis Christensen på Kildeskolen hvis I har noget, der kan bruges.
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5. klasse på
Experimentarium City
I pauserne under RoboCup-træningen hyggede 5.
klasses eleverne sig gevaldigt med aktiviteterne
på Experimentaium.
De kæmpe store sæbebobler var helt fantastiske ja, man kan være inde i dem!

Kemi i hverdagen
Årets tema i Grønt Flag er Kemi i
Hverdagen, og 6. klasse er langt fremme
i deres forløb.
Fornyeligt havde vi et uheld, hvor der
kom en hel masse blæk fra en kuglepen
eller tusch på gulvet.

Klassen blev tilkaldt, og ved hjælp af
kromatografi fandt de ud af, hvad der kunne
opløse blækket. Det blev til vand og sæbe,
mens acetone, petroleum og rensebenzin ikke
var særlig effektive.
Efter klassens indsats er gulvet atter rent.
Tak for hjælpen!
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Fastelavnsfest
Mandag den 3. marts var der
fastelavnsfest på skolen for 0.-4. klasse.
Det blev en festlig dag med alle de
udklædte børn – og voksne!
I SFO’en var der hængt 4 tønder op, og
efter tøndeslagningen fik vi gang i de
gamle sanglege, bl.a. ”Bro, bro brille”,
”Ris, ras filliongongong”.
Bestemt en rigtig hyggelig dag...

... med hekse, ninjaer, prinsesser,
robotter, skotter, cowboyer og en masse
andre spændende figurer!
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Teater
Her er 3.klasse foran den teatersal på
Frilandsmuseet, hvor de skulle overvære
en musikalsk teaterforestilling. ”Vredens
børn” er en dramatisering af Jeppe
Aakjærs roman, der handler om hvordan
det var at være fattig for 100 år siden, at
komme ud at tjene på en gård, bare 11år
gammel.

Åh nej! Er klassekassen tom?!
Hver klasse har en klassekasse, hvor der lægges
penge i, når eleverne gennem måneden har ordnet
den daglige duks. Pengene kan så bruges til
udflugter og andet, som elever og klasselærer er
blevet enige om.
Da 5. klasse opdagede, at deres kasse var helt tom,
var det tid til at foretage indkomstgivende
initiativer.
Hanne og klassen blev hurtigt enige om, at det var
muligt at tjene penge på at servere mad for alle
elever og forældre.
Så gik kampen i gang: Udregninger af udgifter og
indtægter, plakater på hele skolen, og selvfølgelig
tilberedning og servering af god mad.
Den fredag var kantinen fyldt med glade elever og
forældre, som fik serveret god mad til rimelige
penge.
Resultatet? Et fint overskud på over tre tusinde
kroner! Godt gået 5. klasse!
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