Kildeskolenyt!
Igen i år er der ekstranummer!
Redaktionen havde lige indstillet sig på sommerferie, og
så væltede det ind med gode nyheder!
Og så var der jo ikke andet at gøre end at gribe til tasterne
og få skrevet et ekstranummer om de mange begivenheder
- det kunne ikke vente til september.
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Kalender
Eksamenskarakterer
Lejrskole for 3. og 4.
5. klasse i DR-byen
Sommerfesten
Kampsport
Teaterlejrskole for 2.
Science in the city
Lejrskole for 5.
Afgangselevernes
sidste skoledage

I juni havde vi en pragtfuld sommerfest, der var mundtlige
eksamener, lejrskoler for både 2., 3., 4. og 5. klasse, der
var teater og spændende besøg på DTUs workshop
Science in the City, der var kampsport med Sand, festdage
med afgangseleverne og så var der sidste skoledag for alle
andre med morgenmad og hygge, før vi endelig kunne
drage af sted på ferie - med mindre man er én af de mange
elever og lærere, der kaster sig over SFO-aktiviteter og
sommerskole.
Til jer der har børn i SFOén i juli: Husk at holde øje med
opslagstavlen på trappen, så I ved, hvornår børnene
kommer tilbage fra turene.
Vi holder åbent for tilmelding af nye elever mens der er
sommerskole - altså tirsdage, onsdage og torsdage mellem
10 og 14 i juli måned.
Tag også et kik på årets afgangskarakterer i 9. klasse - det
er nogle dygtige elever!

God sommerferie!

© 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
Juli

Tirsdag 1.
Onsdag 2.
Torsdag 3.
Fredag 4.

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

SFO og Klub er åbne
hele ugen

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

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

SFO og Klub er åbne
hele ugen

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

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

SFO og Klub er åbne
hele ugen

Mandag 21.
Tirsdag 22.
Onsdag 23.
Torsdag 24.
Fredag 25.

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

SFO og Klub er åbne
hele ugen

Mandag 28.
Tirsdag 29.
Onsdag 30.
Torsdag 31.

Hele skolen er lukket

Hold øje med SFO’ens aktiviteter på
trappetavlen, så du ikke kommer til at
vente på dit barn!
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August
Fredag 1.

Hele skole er lukket

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

Hele skolen er lukket

Mandag 11.
Tirsdag 12.
Onsdag 13.
Torsdag 14.
Fredag 15.

Hele skolen er lukket – SFO koloni

NYT SKOLEÅR 2014-2015
Mandag 18.
Tirsdag 19.
Onsdag 20.
Torsdag 21.
Fredag 22.

Så går vi i gang!!!

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

19:00 Forældremøde 9. og 10. klasse
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Eksamenskarakterer 2014
Vi er færdige med alle årets eksamener - og hvordan gik
det så?
Gennemsnittet af eksamenskaraktererne for de danske
grundskolers 9. klasser er endnu ikke udregnet for 2014.
De tal kommer først fra Ministeriet for Børn og
Undervisning i begyndelsen af 2015.
Når ministeriet sammenligner danske grundskoler, sker
det kun med gennemsnitstallet for de bundne prøver. Vi
har medtaget karakterer for de to udtræksfag, så du kan
se dem.
Hvis vi sammenligner dette års eksamenskarakterer i 9.
klasse med gennemsnitskaraktererne fra 2013, ser det
sådan ud:
Fag

Inddeling af fag

Dansk

Matematik
Engelsk
Fysik
Tysk

Læsning
Retskrivning
Skriftlig fremstilling
Mundtlig
Færdighedsregning
Problemregning
Mundtlig (udtræk)
Mundtlig
Mundtlig
Skriftlig (udtræk)

Samlet gennemsnit i de bundne fag

Danske grundskoler
gennemsnit 2013

Kildeskolen
2014

6,5
6,4
6,3
7,5
7,1
6,1
Mangler
7,5
6,4
Mangler

7,5
6,5
7,0
7,0
8,3
6,3
9,0
8,2
8,7
5,7

6,7

7,4

(Tallene stammer fra UNIC Statistik og Analyse, Grundskolekarakterer 9. klasse, Prøvetermin maj/juni 2013)
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Lejrskole for 3. og 4. klasse
Af Anna Lawaetz
Mandag d. 16. juni tog 3. og 4.
klasse af sted med toget til
Helsingør. Vi skulle bo i Helsingør
Ferieby til fredag, og der var set
frem til den tur! Feriehusene ligger
ca. 3 km fra stationen, så vi startede
med en lille gåtur. Omkring os
havde vi en lille skov, og der var
også en dam, så der kunne fiskes og
sættes små hjemmelavede både i
vandet.

Vi besøgte Kronborg Slot om tirsdagen. Her
fik børnene et lille quiz-hæfte i hånden, så de
kunne blive klogere på fortiden.
Vi var heldige med vejret – især onsdag var
det godt, og her gik vi til stranden om
formiddagen. Der blev badet, solbadet og

leget i sandet. Om eftermiddagen tog vi
på Søfartsmuseet: Et ret nyt museum,
der er lavet i en tidligere tørdok. Et
spændende sted både for små og store!
Her kunne børnene bl.a. lave deres egen
tatovering på armen. Ja, tidligere var det
jo sømændene, der lod sig tatovere!
Torsdag tog vi bussen til Teknisk
Museum. Vi så udviklingen af fly,
cykler, biler, TV, radio og meget andet.
Børnene var begejstrede over at kunne
gå ind i et SAS fly fra 60’erne eller se en radio fra dengang mormor var ung.
Børnene lavede selv aftensmaden og klarede opvasken på turen. Vi lærere synes, de var
rigtig gode til at få det til at fungere – stor ros til 3. og 4. klasse!
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5. Klasse i DR byen
Af Hanne Ginge Nielsen
Vi skulle ud og lave noget med rum og
sceneoptræden.
Første del var med en arkitekt, der
viste, hvordan man kan lave nye rum
alle mulige steder.
Hun var vældigt inspirerende.

Så fik de udleveret en lille firkantet plade,
en rulle blåt gaffatape og en alm. tape.
Værsågod! Gå bare i gang!
De klistrede og skabte rum, så det var en
ren fornøjelse.
Bagefter skulle de præsentere det, de
havde lavet, og hvor de havde tænkt sig,
det skulle bygges.
Arkitekten tilkaldte en professionel
fotograf. De var helt pjattede med de rum, som 5. klasse havde skabt.
Der blev lagt på Facebook og udvekslet adresser blandt børnene og arkitekten.
Hun ville gerne møde os igen.
Så var der sceneoptræden, styret af Master Fatman.
Der var 2 meget spændende musikere fra Sydamerika og Afrika, og så kom HKH Prinsesse
Marie. Mange af eleverne fik nogle gode billeder af hende. Dernæst var der en
meget “alternativ” optræden af 2 skoler, og så sluttede dagen. Vi var især begejstrede for 1.
del, og blev en stor oplevelse rigere.

Hverdagens kemi
I 1. og 2. klasse havde eleverne en dag med vikar i
Natur og teknik og fik lov til at arbejde med
hverdagens kemi. De hørte en fremlæggelse af
elever fra 6 klasse, som havde haft projekt om
emnet og havde forberedt sig på at fortælle om det.
Bagefter blev der snakket om mærkning og indhold
i forskellige varer.
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Sommerfesten!
I juni måned afholdt vi den
traditionsrige sommerfest.
Eleverne var spændte, for denne
gang deltog de både i den
fantastiske underholdning, i
gymnastikopvisning, i
fodboldkonkurrence samt
tegnekonkurrence, mens et dygtigt
hold tog sig af serveringen i
kantinen.
Eleverne i 0. klasse gav den gas
med salg af vandrende pinde af
egen avl!
Vejret var også med os - og så kan
det næsten ikke blive bedre!
En stor tak til alle de lærere og
elever, der gjorde det til en skøn
dag - ikke at forglemme vores
Støtteforening, der sammen med
elevrådet var tovholdere for hele
arrangementet!
Husk for øvrigt den årlige betaling
til Støtteforeningen - den gavner
alle børnene!
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Tak til alle elever, lærere og Støtteforening!

5. klasse var på ”tal-engelsk-tur”
Af Hanne Ginge Nielsen
"Fra vi forlader sidste trappetrin på skolen, til
vi stiger op på det igen, må der KUN tales
Engelsk". Sådan var aftalen med 5. klasse.
Vi tog toget til Østerport, gik igennem parken
og ind på Kastellet, hvor vi turede på voldene
og så på kanoner, gæslinger og havnen. Der
var turister der, som kunne tales engelsk med
- hvis man tør! Og det gjorde mange fra 5. Så
ned på Langelinie og Den Store Havfrue!!
Dernæst hen til den "lille", hvor der var mange turister og et ishus - alle isene blev
selvfølgelig bestilt på Engelsk. Isfolkene var imponerede: “De er sørme gode til Engelsk, og
meget søde”.
Op at kravle på Den Lille Havfrue, helst uden at få våde fødder. “Hvad er det nu hun
hedder”? Nå jo! Tak til Disney!
Efter mange yderst kommunikerende
kinesiske turister gik vi videre til den
Engelske Kirke. De fik udleveret et ark
med historien om kirken på engelsk. Ind
og sidde lidt derinde, lytte til orgelmusik
og læse historien. De klarede det fint.
Det var også rart at sidde lidt og tørre, da
vi jo kom forbi Gefionspringvandet på
vejen ind til kirken.
Hjem igen og 1. trin på trappen - hvor
var det dejligt at kunne tale dansk igen.
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Kampsport
Af SandMuenjit
0. og 5. klasse havde en helt
anderledes idræt- og temadag da
Sand og Nayla tog klasserne på en
lille udflugt i Genbukai Karatedo.
Her blev der undervist 1½ time i
kampsportens betydning og
handling.
Eleverne gav den virkelig gas med
maveøvelser, armbøjninger, hop,
slag og spark på puder. Der var
sandelig nogen der fik sved på
panden!
Vi sluttede af med lidt kumite, som er kontrolleret kamp. Eleverne skulle prøve at gå ind,
klappe hinanden på skulderen eller hovedet og sørge for, at de ikke selv blev ramt - helt på
eget niveau. Her testede de deres hastighed og præcision.
Det var spændende og lærerigt - og det bliver ikke sidste gang!

6. klasse fremlægger om hverdagens kemi
Eleverne i 6. klasse har
gennemgået et større
projekt om årets
Grønne Flag emne:
Hverdagens kemi.
Som et afsluttende
punkt, skulle de løse
forskellige
formidlingsopgaver.
En gruppe havde lavet
en fremlæggelse af
nogle af de vigtigste
ting i emnet for de
andre. De fremlagde
for eleverne i 1. og 2.
klasse.
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Teater-lejrskole i 2. klasse
Af Helle Märcher
Det blev en anderledes og spændende lejrskole,
dels fordi vi blev på Kildeskolen, og dels fordi det
var en tema-lejrskole. Vi ville spille teater-stykket
"Rapunsel", et eventyr af brødrene Grimm.
Eleverne fordelte selv rollerne, og ugen skulle
bruges til at lave kostumer og kulisser og
selvfølgelig til at indøve replikkerne.
Første dag, startede vi med at købe maden ind. Jeg
havde i weekenden inden lavede aftensmaden og
frosset ned. På den måde blev det lidt lettere.
Da vi kom hjem og havde spist frokost, skulle der
redes "senge". Pigernes "sovesal" var i
musiklokalet og drengenes i klasseværelset.
Vi lavede mad og spiste nede i kælderen.
For hver dag der gik, blev der lavet flere og flere
kostumer og kulisser.
Eleverne syntes, det var meget spændende og sjovest, når alle andre var gået hjem, for så
havde de hele skolen for sig selv. Det blev SÅ spændende, at nogle elever næsten ikke fik
sovet den første nat, men syntes de skulle ud i skolegården klokken 4!!!Det var læreren ikke
helt enig i - selv om det jo var spændende!
Jeg forbinder lejrskole med bål,
snobrød og ristede skumfiduser. Det
kan være svært i en skolegård. Så
jeg købte 2 engangsgriller, satte
dem i sandkassen, og så blev der
ellers ristet skumfiduser!
Det blev alt for hurtig fredag,
premiere-dagen hvor forældrene
skulle komme og se teaterstykket.
Trods "sommerfugle i maven"
lavede alle et fantastisk skuespil, og
de mange klapsavler fortalte, at
publikum også var tilfredse.
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Med 5., 8. og 9. klasse på workshop med DTU
I juni måned havde DTU
en workshop, Science in
the City, hvor de viste,
hvordan deres SKY
LAB virker.
Der var både en 3D
printer og en laserskærer
i DTU´s prototype
laboratorium, hvor man
kunne komme og lave
modeller af forskellige
ting.
Eleverne fik til opgave
at opfinde en løsning på
problemet med de
cigaretskodder, der
smides på gaden hvert
år. Der er tale om
32 000 000 000 stykker!

Eleverne fik både tid
til at lave en række
prototyper og
udarbejde nogle gode
løsninger.
En af aktørerne i
Science in the City var
Marie Curie instituttet
fra Frankrig, som viste
hvordan man kan
udvinde DNA af et løg.
En fantastisk
spændende dag!
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Under workshoppen Science in the City havde
Shahab fra 9. klasse chancen for at prøve en
solcelledrevet bil. Det kunne han godt lide.

En af de stande, vi besøgte, var
Cells in Space, som Århus
Universitet stod for.
De udstillede en raket og havde
flere rumforskere, som fortalte os
om deres arbejde.
Mange af dem havde været oppe at flyve i microgravitetsflyet Zero-G. De havde også besøg
af en astronaut en af dagene. Det var rigtig spændende at høre om deres arbejde i rummet.
En af de andre dage tog 5.
klasse med på DTUs SKY
LAB stand.
De fik også opgaven om at
finde på en løsning med de
mange skodder på gaden, og
de var super gode. Derfor
fik de rigtig megen ros af
dem, der stod på standen.
Godt gået 5.!
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5. klasses lejrskole
Af Hanne Ginge Nielsen
Mossø - der, hvor Gudenåen løber ud i
Jyllands største sø!
En vandmølle og et gammelt
klosterområde - lige midt i højlandet
ved Sukkertoppen, “Himmelbjerget
uden ishus”.
Der var vi! Smukt med smuk på.
Dejlige og barske ture langs åen,
svømme, når det blev for varmt, og
klatre ad uvejsomme skrænter. Vi for
også vild, men fandt da et “pandekagehus”,
hvor vi kunne købe honning og agurker.
En dag gik i fisk. Der blev trukket vod. Det var
samarbejde i ordets fulde betydning. Hårdt, men
godt, og så kom belønningen. Vi fangede rigtigt
mange små og store fisk bl.a. 3 gedder.
De og nogle tilkøbte regnbueørreder skulle
ordnes, indvolde findes, navngives og sendes
tilbage i søen. Og så skulle de tilberedes.
Der er mange måder at tilberede fisk på bål. De
kan ryges, steges på pind, plankes i vådt
avispapir eller i skvalderkål.
Alle skulle smage på det hele.
Der blev holdt fødselsdagssurpriseparty, spillet

bold, løbet efter køer, badet, vasket
op, lavet mad, sovet eller ej og alt
forløb i højt humør. Selv den lange
tur til og fra bussen med bagage.
Tak til Jane, som er den forælder,
der var med. Hun tog sin tørn og
hele tiden med godt humør.
En dejlig lejrskole.
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Afgangselevernes sidste skoledage
Af Niels Bergstedt

Efter næsten to måneders arbejde
med eksamensforberedelser og
afholdelse af eksamener skulle
der selvfølgelig festes!
Torsdag den 19/6 startede ved 10tiden, hvor eleverne mødtes og
klædte sig ud.
Her efter gik turen rundt i de
klasser, der ikke var på lejrskole,
med karamelkast, sjov og ballade.
I højt humør gik turen til
fodboldbanerne overfor
Damhussøen, hvor der blev
kæmpet med barberskum. Til
årets rundboldkamp måtte lærerne
hente støtte af stærke spillere
blandt elever fra de andre klasser.
En time efter måtte lærerholdet
desværre bide i græsset - i år
vandt afgangseleverne!
Om aftenen var de afgående
elever og deres forældre til
dimissionsfest i kantinen, hvor der
serveredes en god middag med
fantastisk hjælp af elever fra 6. og
7. klasse.
Senere på aftenen fik alle 19
elever deres afgangsbeviser, mens
blitzene blinkede heftigt. Så var
der opstilling til yderligere
fotografering og en dejlig dag
kunne tage sin ende.
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Fredag morgen kom
afgangseleverne til morgenmad
hos Niels, som i dagens anledning
havde allieret sig med AnneMette, 9. klasses klasselærer på
barselsorlov.
Til sidst var der dømt
sommerferie!
Tak til alle lærere og elever, der
var med til at skabe en god
afslutning af 10 eller 11 års
skolegang!
Tak til de lærere der gennem hele
eksamensperioden har knoklet
med at få alle detaljer på plads,
har afholdt eksamener eller været
censorer på to andre skoler.
Og endelig tak til afgangseleverne
for deres store indsats gennem de
sidste par måneder - I har gjort det
rigtig godt!

Kender du nogen?
Vi vil gerne have flere elever på skolen , da der stadig er plads i flere af klasserne.
Hvis du kender nogen, der leder efter en ny skole til deres barn, kan du anbefale, at de
kontakter os på 38790140 ‒ så finder vi et tidspunkt for en rundvisning og en samtale om,
hvad Kildeskolen har at tilbyde.
Telefonen er åben i sommerferiens første fire uger mellem 10 og 14.
Der kan mailes på info@kildeskolen.dk
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I ønskes alle en

- og vi glæder os til at se jer igen
mandag den 18/8 kl. 9:00
17

