Kildeskolenyt!
En spændende måned!
I marts afsluttede 8. klasse deres filmprojekt, 6. klasse tog
på en aktiv skitur i Østrig, 10. var på en oplysende
studietur i Rom, vi fik besøg af tre pragtfulde klassiske
musikere og deltog i DM i RoboCup på Experimentarium.
Skal love for, at der var mange farver på paletten!

April 2015
15. årgang nr. 4

Skolefoto er planlagt til den 13/4 og 14/4. På grund af
påskeferien har der været problemer med navnelister til
Odense Skolefoto, så vi håber, at datoerne holder. I skal
nok få besked, hvis der sker ændringer.

Kildeskolen
Høffdingsvej 14
2500 Valby
Kontor: 38790140
Lærervær.: 38797140

Senere på måneden er der arbejdsweekend, hvor forældre
og lærere mødes for at tage sig af skolens bygning og
område. Forældre skal udfylde skemaet og give det med
barnet til klasselæreren. Afsæt nogle timer i weekenden,
så når vi langt!

Indhold:

Alle forældre er også indbudt til årets Ordinære
Generalforsamling, som Bestyrelsen afholder mandag den
27/4 kl. 19:00.
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Kalender
Generalforsamling
Arbejdsweekend
Studietur til Rom
Filmprojektet
Ord og begreber
Berørt af klassisk
musik
* Skituren
* DM i RoboCup

Og ellers må I nyde et godt nummer af Kildeskolenyt! der er en inspirerende artikel om ord og begreber.
Fortsat god påskeferie!

© 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
April
Onsdag 1.
Torsdag 2.
Fredag 3.
Mandag 6.
Tirsdag 7.
Onsdag 8.
Torsdag 9.
Fredag 10.
Mandag 13.
Tirsdag 14.
Onsdag 15.
Torsdag 16.
Fredag 17.
Mandag 20.
Tirsdag 21.
Onsdag 22.
Torsdag 23.
Fredag 24.
Lørdag 25.
Søndag 26.
Mandag 27.
Tirsdag 28.
Onsdag 29.

PÅSKEFERIE - hele skolen er lukket!

Forældrekonsultation 7. klasse - vi starter kl. 14:00
Forældremøde 3. klasse - vi mødes 16:30

SKOLEFOTO
SKOLEFOTO (omfotografering den 8/5)
Forældrekonsultation 0. klasse
Forældrekonsultation 0. klasse

Forældremøde 6. klasse - vi mødes 16:30

Fælles forårsrenovering 10-18
Ordinær Generalforsamling, 19:00
Forældrekonsultation 8. klasse
Forældremøde 5. klasse

Lejrskole 3. klasse

Torsdag 30.

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 2015
Kære forældre,
I indbydes hermed alle til den årlige ordinære generalforsamling
på Kildeskolen.

Mandag den 27. april 2015
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 20. 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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Arbejdsweekend på skolen
Foråret er over os, og vi har atter brug for alle forældres
hjælp!
Lørdag den 25/4 og søndag den 26/4 er der arbejdsweekend
på Kildeskolen.
I de to dage mødes lærere og forældre 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. Vi går i
gang klokken 10:00 og slutter 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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På studietur til Rom med 10. klasse
Af Rikke Pedersen og Niels Bergstedt
Sidste år kastede den gamle 10.
klasse en mønt i Trevifontænen
- det betyder nemlig, at man en
dag kommer tilbage til Rom!
Den holdt. For i år havde vi
atter en fantastisk uge i den
storslåede italienske hovedstad.

Traditionen tro valgte vi
vores velkendte
campingplads, der har hytter
med veranda til de lune
aftener, som udgangspunkt
for ugens oplevelser.
Skal love for at vi oplevede
noget! Alle de obligatoriske
historiske steder: Colosseum,

Forum Romanum, Pantheon, Vatikanet og
Peterspladsen. Ud at se, røre ved , lugte og
fornemme stemningen i Europas
kulturvugge.
Og så en tur i åben turistbus, der i 21
grader og solskin fragtede os rundt i den
fedeste historietime nogensinde.
Da vi var rigtig heldige med rabatter
forskellige steder, blev der råd til et besøg
i byen Pompeji, som ligger tæt op af
Napoli, 300 km fra Rom.
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Den tur blev meget mere end den
historiske tur, vi havde forventet.
Ud over at opleve udgravningerne
af Pompeji, der blev dækket af 6-7
meter aske under vulkanudbruddet i
år 79, så vi et helt andet Italien: En
kombination af fattigdom og
storslået natur.
Ved foden af den rygende vulkan
Vesuv var kirsebærtræerne sprunget
ud, og på vej til Napoli kørte vi
derfor med bjerge, vulkan og
lyserøde kirsebærmarker på den ene
side og det Tyrrhenske hav på
den anden. Som kontrast til
dette oplevede vi blikskure,
beskidte gader og fattige
indbyggere i udkanten af
Napoli. Mange manglede
tænder, og mange så med
forundring på vores elever: De
var jo helt rene.
Pludselig var vores behagelige
historietime byttet ud med en
nærgående og lærerig time i
samfundsfag.
Og ellers bød ugen på masser af
pizza og pasta, fantastisk kaffe og
ikke mindst godt samvær.
Den bød dog også på en enkelt dag
med øsende regnvejr!
Og det var netop den dag, at vi
besøgte Trevifontænen, som nu var
under renovation og derfor tømt for
vand. Hvor ironisk! Vi beholdt
mønterne for os selv - men regner
bestemt med, at vi en skønne dag
returnerer til det pragtfulde Rom!
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Filmprojektet
Af Dennis Greve Christensen
Så blev spændingen endelig udløst. Eleverne i 8.
klasse arbejdede på højtryk, havde millioner af
sommerfugle i maven, gik i total panik, men
forberedte sig og klarede det flot!
Det var tirsdag den 17. marts 2015, hvor eleverne
skulle fremlægge deres filmprojekter og dermed
vise alt det, de havde lært i filmkundskab.
En gruppe følte sig virkelig presset, da deres film ikke kunne overføres til andre computere,
og dermed ikke vises! Der skulle tænkes hurtigt og kreativt - heldigvis reddede Anna dagen
for gruppen, hvilket eleverne er hende taknemmelig for.
Lucas og Khizar tog sig af layout til hele
projektet. Det var i virkeligheden den
gruppe, der havde mest at gøre. De skulle
ikke deltage i en film men tage sig af
billetter, brochurer, fotostudie, filmplakat
og skabelsen af en tredimensionel papfigur
af filmplakaten.
De tog flere hundrede fotos af grupperne og
modellerne til deres plakat med et
professionelt kamera, som de lånte af Click
Foto – en butik, der også hjalp dem med
fremstillingen af selve plakaten. Tak til
dem!
På selve dagen fremlagde eleverne deres
projekter kl. 14, 15 og endelig kl. 19 for
deres forældre.
Forældrene mødte op en time før med retter
til fælles spisning - for vi skulle da spise og
hygge inden turen i biografen.
Forældrene følte sig godt underholdt og var stærkt imponerede af de unges præstationer!
Næste projekt i 8. handler om tegning - bare vent!
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Ord og begreber
Af Karen Marie Juel og Niels Bergstedt
I ordbogen står der, at et begreb er en idé, en forestilling eller en mening, som knytter sig til
et ord i den menneskelige bevidsthed.

Gaffel

Den er god nok: Når vi hører eller læser ordet gaffel, forestiller vi os en bestemt genstand.
Hvis et ord hænger rigtigt sammen med det tilhørende begreb, forstår vi ordet.
Hvis vi forstår alle ordene i en sætning , giver den mening.
Fortsætter vi på samme måde, sætning for sætning, kan vi forstå længere tekster og
mundtlige redegørelser - og kan dermed uddanne os og blive i stand til at løse vanskelige
opgaver.
Al uddannelse bygger altså på, om ord og begreber hænge rigtigt sammen!
Når et ord ikke hænger ordentligt sammen med det tilhørende begreb, kaldes det for et
misforstået ord. Vi forestiller os noget andet end det, ordet egentlig betyder.
Med misforståede ord følger, at vi misforstår tekster eller bare ved, at vi ikke kan forstå dem,
og det er her, at uddannelse kan fejle.
8

En baby græder. Babyen er utilfreds med et eller andet, men har endnu ikke et sprog til at
forklare, hvad der er i vejen. Som forældre gætter vi, prøver os frem og finder ud af, at
babyen lå på sin sut. Puha - babyen er glad igen! Begreberne var der, men ordene manglede.
En lille pige siger: "Mor dum!". Det kan betyde flere ting, for sproget er mangelfuldt.
Vi fortæller barnet, at "slangen skal ud af dækket". Det er ikke underligt, hvis barnet
skrækslagen råber: "Pas på, far, slangen er farlig!". Der er et misforstået ord.
Det samme gælder, når vi bliver voksne.
Vi betaler gladelig en ejendomsmægler for at klare huskøbet. Vi forstår ganske enkelt ikke
dokumenterne. Gætter vi os frem, bliver vi forvirrede! Der er ord som vi ikke forstår.
Hvad med teoridelen på køreskolen? Var den let?
Måske skyldes byggesjusk og lægefejl blot misforståede ord.
Sproget skal altså udvikles hele tiden, mens vi sørger for, at ord og begreber hænger
ordentligt sammen. Det er det, vi mener med at udvikle et ordforråd.
Så vidt muligt skal eleverne opleve begreberne, mens de lærer ordene. På den måde kommer
ord og begreber til at hænge sammen.
1. klasse har for eksempel en
stor kalender, som viser, hvad
naturen byder på måned for
måned. I marts lærte de navne
på forskellige dyr og fugle - og
interessen var stor, da de løb
rundt i Frederiksberg Have og
genkendte krokus, hejre,
blishøne osv.
De skulle også ud og opleve
solformørkelsen. Der var
mange skyer, men det var
tydeligt, at fuglene holdt op
med at flyve, og at ænderne
satte sig til at sove med hovedet
under vingen.
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Hvad med at opleve et slot?
Mens man kigger sig omkring falder en
hel masse ord på plads: Tårn, voldgrav,
skydeskår.

Male mel? Nåh - det er det det betyder!

Bage? Nye ord for alle redskaberne.

Aha - det er sådan en frisør arbejder!

Energi? Nu giver det mening!
Der er mange ord og begreber til hver aktivitet.
Kig dig omkring i køkkenet eller dagligstuen - der
er ord for det det hele, som børnene skal lære.
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OVERLEVELSESTUR EAGLEWATCH FORCE

Der var mange, der ikke kunne komme til informationsmødet om overlevelsesturen og nu
efterspørger materiale og tilmeldingsblanket.
Skulle dit/jeres barn gå i 6.-9. klasse og være interesseret i at deltage, så send en forespørgsel
på følgende mailadresse: dejean@christensen.mail.dk
Jeg sender en brochure og tilmeldingsblanket retur.

Med venlig hilsen
Dennis Greve Christensen

INDSAMLING AF DVD ETUIER
8. klasse fremlagde deres filmscener til stor glæde
for skolens lærere og elevernes forældre. Den glæde
vil vi gerne dele med alle andre.
Derfor samler vi tomme DVD etuier ind, som vi
kan putte DVD skiver i med elevernes scener samt
fraklip som bonusmateriale.
DVD´erne vil blive sat til salg i forbindelse med
sommerfesten – pengene går til indkøb af nyt og
bedre filmudstyr til skolen.
De tomme etuier kan afleveres til Dennis Greve
Christensen på lærerværelset.
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Berørt af klassisk musik
Af Christine Astrupgaaard
Spørgelysten var stor og begejstringen
ligeså, da alle klasser fra 1. til og med 6.
fik besøg af et ensemble fra Copenhagen
Phil.
Eleverne sad med åbne munde, da de blev
omfavnet af utrolig smuk klassisk musik,
spillet af to violiner og en bratsch.
Aldrig før har interessen være så intens,
og spørgelysten så stor i musiktimen, som
da eleverne skulle gætte hvor gammel den
ene af violinerne var, og hvor meget de
troede, at den kostede.

De fleste blev overraskede, da de fik at
vide, at den var næsten 300 år gammel og
koster 3,5 millioner kroner.
Ensemblebesøget er en del af projektet
Musik på Tværs, som vi deltager i.
Copenhagen Phil har et fantastisk
undervisningsforløb, som munder ud i, at
et gennemgået stykke klassisk musik
opleves i en koncert med hele
symfoniorkesteret i maj måned.
Og til den koncert kan man vinke til de musikere, der besøgte skolen!
Vi vil gerne høre fra tidligere elever, som ønsker at være med til at skabe en fornøjelig
og festlig dag for gamle elever i august måned!
Hvis du er en af dem, skal du ringe til Niels på 38790140 eller sende en mail til
niels@kildeskolen.dk – lad os høre fra alle dem, som gerne vil være med til at lave en
fest, der huskes mange år frem i tiden!
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På skitur i Østrig med 6. klasse
Af Hanne Ginge Nielsen
Vi havde talt om den skitur siden 1.
klasse, så nu var det nu.
Efter en del forberedelse, tog vi af sted
i bussen.
Der var højt humør og store
forventninger.
Efter ca. 18 timer blev gardinerne
trukket fra - og så: Høje bjerge med
sne på, et helt nyt landskab,
tyrolerhuse og mennesker, der taler
østrigsk!
Værelser med eget badeværelse luksus. Hurtig fordeling og så på med
skitøjet. Så var det af sted til liften og
op over skyerne. Diverse
"højdeskrækker" blev overvundet af
det fantastiske udsyn.
Heldigvis stod to skilærere parate. At
stå på ski er ikke nemt før nogle
grundting er på plads.
Efter to timers undervisning var de
fleste ude i området. Et par øvede lidt
mere med mig, men så tog de også af
sted.
Tilbage til hotellet ved 17-tiden, så
blev der klædt om, der blev spist og så
var det "hyggetid".
Helt stille klokken 20:30. Vi var meget
trætte!
Næste dag mere skiskole og så af sted.
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Eleverne havde strålende øjne og
kæmpe personlige sejre - en masse ting
blev overvundet.
Der var snevejr og lav sigtbarhed i
begyndelsen, men så lettede tågen.
Skyerne blev liggende i dalene - et
fantastisk syn , vi kørte rundt i skyerne!
Mere hygge på hotellet - klokken 22 sov
alle.
De sidste to dage var der høj sol og
endnu flere sejre. Røde pister, enkelte
sorte, nye områder og spisesteder blev
fundet.
Kæmpe begejstring.
"Vi vil ikke hjem!"
Jeg tror, at de fleste lærte mere om sig
selv og om at bryde personlige grænser,
end vi på nogen måde kunne have nået
hjemme i klasseværelset på samme tid.
Vi havde fire fædre med, som var
fantastiske.
Stor tak til dem!
Det var så endnu en pragtfuld tur med 6.
klasse.

1.
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RoboCup 2015
Mandag den 23. marts afholdt
Experimentarium Junior DM i RoboCup, hvor
elever fra flere skoler mødtes for at finde ud af,
hvem der havde bygget og programmeret den
bedste robot.
Ifølge reglerne skal robotterne skal være
bygget af eleverne, de skal være
programmeret til at komme
igennem en forhindringsbane og
kunne køre gennem den uden
hjælp.
I år havde Anna og Oliver fra 6.
klasse og Isabella fra 2. klasse
taget udfordringen op.
I ugerne op til konkurrencen

havde Anna og Oliver bygget deres robot og
torsdag, fredag, lørdag og søndag øvet sig på
banen.
Der var 16 deltagende hold og nogle rigtig
spændende løb, hvor en del af de svære
udfordringer, blev løst af flere af deltagerne.
Anna og Oliver kom på en flot 6.plads.
Poul fra Experimentarium har taget nogle
rigtig gode billeder af konkurrencen, som
ligger på Experimentariums Facebookside.
Adressen er:
https://plus.google.com/photos/113200060343661446451/albums/6129415905311959777
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