Kildeskolenyt!
Anden halvleg...
Efter en skøn juleferie kastede vi os over anden halvleg.
Eleverne skulle lige vænne sig til, at der atter var faste
mødetider og at timerne skulle bruges til koncentreret
studie i god ro og orden. Jo - vi er på banen igen.
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De store elever indledte 2015 med en projektuge, hvor 9.
arbejdede med kommunikation og 10. beskæftigede sig
med fremtidige uddannelser og erhverv. Den følgende uge
var alle på scenen for at fremlægge deres undersøgelser til
forældre, lærere og klassekammerater. Der var rigtig
mange flotte præstationer.
I slutningen af måneden fik vi besøg af fire
ungdomspolitikere i anledning af det landsdækkende
skoleprojekt Skolevalg 2015. I næste nummer af
Kildeskolenyt! kan du læse om valgdagen den 29/1, som
også kan følges på DR Ultra.

Indhold:
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Kalender
Indskrivning 0. klasse
Indskrivning 10. klasse
Projektuge
Kagekonkurrence
På biblioteket
Sproglig udvikling
Filmnyheder
Politik på skolen

I dette nummer kan du læse om fire elevers velbesøgte og
velsmagende kagekonkurrence med lærerne som deltagere
og du kan følge nogle af vore sproglige forsøg, som vi
arbejder med for at styrke elevernes ordforråd og deres
evne til at udtrykke sig - et område der er en grundpille i
Kildeskolens arbejde.
God læsning!

© 2015 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
Februar
Mandag 2.
Tirsdag 3.
Onsdag 4.
Torsdag 5.
Fredag 6.
Mandag 9.
Tirsdag 10.
Onsdag 11.
Torsdag 12.
Fredag 13.

8. klasse: Sedler afleveres for selvskaffede praktikpladser
Forældrekonsultation 1. klasse

6. KLASSE SERVERER
KARTOFFELSUPPE I KANTINEN
MELLEM 11:20 OG 12:10, 25KR.
TALENTKONKURRENCE 17:00

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

FASTELAVN!

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

Terminsprøver II for 9. og 10.
klasse.
Eleverne går til skriftlige
prøver i dansk, matematik,
engelsk, biologi og geografi.

Erhvervspraktik for eleverne i 8.
klasse - ikke obligatorisk , men
særdeles ønsket!

Husk at der er kaffe i SFO’en den sidste fredag i måneden
mellem 14:00 og 16:00!
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Søskende til børnehaveklassen 2015?
Næste skoleårs børnehaveklasse er ved at være fyldt!
Da søskende kommer i første række, skal vi vide, om der er
flere små søskende til elever på skolen, som endnu ikke er
meldt ind.
Kontakt straks Karna på 38790140, så vi kan aftale en dato
for indmeldelse.
Efter den 5/2 lukker vi dørene op for ansøgere, der ikke har
søskende på skolen.

Indskrivning i 10. klasse 2015
Hvis du kender nogen, der leder efter en plads i 10.
klasse for at forberede sig til gymnasiet, skal de ringe
til 38 79 01 40 – så arrangerer vi en rundvisning og
en personlig samtale.
På www.kildeskolen.dk kan de se, hvad vi har at
tilbyde.
Vi sammensætter klassen efter samtaler med de unge
og deres forældre.

Besøg vores hjemmeside www.kildeskolen.dk
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Projektuge i 9. og 10.
I starten af januar koncentrerede
eleverne i 9. og 10. klasse sig om
årets projektuge.
I 9. handlede det om
kommunikation, og dermed var der
åbnet for et hav af forskellige og
spændende facetter: Økonomi,
mobning, om de unge er parate til at
tage samfundet over, udvikling af
biler og meget andet.
I 10. klasse arbejdede eleverne med
deres valg af uddannelser og
fremtidige erhverv.
Da ugen var til ende, fremlagde
elevernes deres undersøgelser, 9.
mandag aften og 10. tirsdag aften.
Det blev til et par spændende
aftener med powerpoints, god
humor og interessante opdagelser!
Projekterne er nu afsluttede, og der
er givet karakterer og udtalelser,
som vedlægges elevernes
eksamensbeviser.

Vores flyvende pedel
Erik kan meget andet end at feje og reparere
vores skolebygning!
I januar tog han til det store udland for at
deltage i en konkurrence for faldskærmsfolk og hjembragte en flot guldmedalje!
Tillykke til Erik!
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Kagekonkurrence
I 6. klasse er der fire elever, som er gået sammen om
at skrive et månedsblad til alle elever - Kildeskolenyt
opfylder ikke deres behov for nyhedsformidling om
skolens aktiviteter.
Det samme hold havde også sat sig for at afholde en
kagekonkurrence!
De fik 6 lærere til at stille op med hver deres bud på
"Verdens bedste Kage" - og så var det bare om at
komme i gang med at reklamere for dagen, lave
stemmesedler, forberede lokalet, servere kage,
indsamle point, erklære vinderen og rydde op efter de
mange gæster - et arrangement de stod for hele vejen
igennem!
På dagen var der en lang kø af kageglade elever, der
alle "var nødt til" at afprøve de fire flotte og
velsmagende kager. Alle ventede spændt fra første
sal, op ad bagtrappen og til serveringsbordet på anden
sal.
Tillykke til Nayla, der vandt et gavekort til Arnold
Busch for sin Oreokage, og tak til Karen Marie,
Zishan, Lisbeth, Dennis og Hanne for deres skønne
kager - der var ikke en krumme tilbage!

Økologisk skolefrugt
Skolefrugt.com tilbyder nu en økologisk skolefrugtordning.
Bestil på www.skolefrugt.com
Har du allerede bestilt skolefrugt og ønsker at gå over til økologi, så kan du nemt ændre
din frugtordning til økologisk på hjemmesiden.
Log dig ind på www.skolefrugt.com og tryk på ”opgrader til økologi” ud for dit barns
faktura. Du betaler kun prisforskellen på de to frugttyper i de dage, der er tilbage af din
tilmeldingsperiode. Du finder dit barns faktura nederst på første side, når du har logget
ind.
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På biblioteket med 3. klasse
Af helle Märcher, klasselærer 3. klasse
Efter færdiggørelse af temaet Praktisk Grammatik
gik 3. klasse over til et nyt, Læs Løs/Skriv Løs.
Så hvad var mere naturligt end at besøge det store
Slaraffenland: Biblioteket!
Klassen tog af sted for at orientere sig - opgaven
var at finde ud af, hvor skønlitteratur og
faglitteratur stod i børneafdelingen og at opdage,
hvad forskellen er mellem de to hovedområder.
Eleverne fik også lært at spørge bibliotekaren,
hvis de ville finde bøger om særlige emner. De
fandt faglitteratur om racerbiler, gymnastik, 2.
verdenskrig og astronauter.
Andre fandt skønlitteratur om hekse og trolde,
drenge og piger der oplever vilde ting og andet
spændende.
Biblioteket er et skattekammer af fantastiske oplevelser. Jeg kan kun anbefale alle forældre
at besøge biblioteket med deres børn! Det er gratis og udbyttet er uvurderligt.

Masse
Den virkelige ting, som vi læser
og hører om, kaldes for masse.
Hvis man ikke kan komme til at
opleve en flyvende musvåge i
naturen, mens man læser om den,
er det rigtig godt at sidde med et
udstoppet eksemplar af rovfuglen,
føle dens bløde fjer og mærke
dens spidse kløer og næb.
Spændende!
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Grammatik i 1. klasse
Så enkelt er det at udvide dit ordforråd:
1) Gå hen til et sted, hvor du færdes i det daglige.
2) Se dig omkring og udpeg en ting.
3) Find nu ud af hvad den hedder, få hjælp til at stave
ordet, skriv det på en seddel og sæt den på genstanden.
Fortsæt, det virker - prøv det også der hjemme!
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Filmnyheder
Grupperne i 8. klasse er nu nået til selve
indspilningen af råfilm.
Saffa og Poonam brugte en hel søndag,
hvor de optrådte som "Bond-piger", mens
et festfyrværkeri af hurtige klip fra alle
James Bond filmene kørte bag dem.
Gruppen, der skal stå for layout, har fået lov til at låne en rigtigt spejlreflekskamera fra Click
Foto, som samarbejder med skolen om projektet. Billederne skal bruges til en stor filmplakat
og en stor papfigur ligesom dem, man ser i biografen.
Der er en gruppe, der har kastet sig over en scene med en snigskytte, inspireret af den danske
film "Skytten" fra 1977.
Det sidste hold har kastet sig over en reklamefilm for bilmærket NISSAN - for der jo altid
reklamer før den rigtige film.
I den kommende tid går vi i gang med optagelserne hvor efter projekterne fremlægges på en
filmfestival for skolens lærere og klassens forældre.

Politikere på skolen
Den 26. januar fik 8. og 9. klasse besøg af repræsentanter
fra landets ungdomspartier som forberedelse til Skolevalg
2015.
Kildeskolen deltager sammen med 800 andre skoler landet
over. Eleverne har fået valgkort, der til forveksling ligner
dem, de voksne får inden et Folketingsvalg, og den 29.
januar skal eleverne til skolens stemmeurne, hvor de hver
får udleveret en stemmeseddel.
På Christiansborg og hos ungdomspartierne afventer man
med spænding afstemningen, som kan følges på DR Ultra.
På selve valgdagen skal 5 elever fra 7. klasse være tilforordnede.
Partierne havde en god, nær kontakt med vore elever, som roste Kildeskolen for en helt
fantastisk kommunikation før og under debatten!
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