Kildeskolenyt!
En festlig måned!
Vi måtte bare sende jer dette ekstra nummer - ellers skulle
I have ventet til september for at høre om juni måneds
mange begivenheder!

Juli 2015
15. årgang - ekstra

Skoleårets sidste måned handlede om forberedelser og
afholdelse af afgangsprøver for 28 elever, om lejrskole for
4. og 5. klasse, en tur til Stevns Klint med 7. og 8. klasse,
vores nye teaterscene, en skøn Sommerfest, en musical
med 6. klasse og fejring af afgangseleverne, som nu er
færdige med henholdsvis 10 og 11 års skolegang.
Sådan!

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

Nu gælder det skemaer, evaluering af årets undervisning,
nye undervisnings- og elevplaner, rengøring,
istandsættelse af klasselokaler og alle andre forberedelser
til det kommende skoleår, 2015-2016.
Vi har Sommerskole i feriens første fire uger, der er åbent
i SFO og Klub i samme periode og der er Sommerkoloni i
august. Og så skal der selvfølgelig være plads til at holde
ferie!

* Kalender
* Lejrskole 4. og 5.
klasse
* Teaterscenen
* Sommerfesten
Husk, at der er 30 års jubilæum og Gammel Elev Fest den
* Med 7. og 8. til Stevns
29. august - vi glæder os til at se jer alle sammen.
Klint
* Afgangselevernes
sidste skoledage
* Prøvekarakterer
* Musical med 6. klasse
*
©* 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.

God sommerferie!

Skolekalender
Juli

Onsdag 1.
Torsdag 2.
Fredag 3.

Sommerskole 10-14
Sommerskole 10-14

SFO og Klub er åbne
hele ugen

Mandag 6
Tirsdag 7.
Onsdag 8.
Torsdag 9.
Fredag 10.

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

SFO og Klub er åbne
hele ugen

Mandag 13.
Tirsdag 14.
Onsdag 15.
Torsdag 16.
Fredag 17.

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

SFO og Klub er åbne
hele ugen

Mandag 20.
Tirsdag 21.
Onsdag 22.
Torsdag 23.
Fredag 24.

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

SFO og Klub er åbne
hele ugen

Mandag 27.
Tirsdag 28.
Onsdag 29.
Torsdag 30.
Fredag 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
Mandag 3.
Tirsdag 4.
Onsdag 5.
Torsdag 6.
Fredag 7.
Mandag 10.
Tirsdag 11.
Onsdag 12.
Torsdag 13.
Fredag 14.

Hele skolen er lukket

Hele skolen er lukket
SFO og Klub er på Sommerkoloni

NYT SKOLEÅR 2015-2016
Mandag 17.
Tirsdag 18.
Onsdag 19.
Torsdag 20.
Fredag 21.

Vi mødes klokken 9:00!!!

Mandag 24.
Tirsdag 25.
Onsdag 26.
Torsdag 27.
Fredag 28.
Lørdag 29.

Forældremøde for elever og forældre i 9. og 10. klasse - 19:00

30. års jubilæum fra 13:00 til 17:00
Gammel Elev Fest fra 20:00 til 24:00
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På lejrskole med 4. og 5. klasse
Af Lisbeth Dubiel og Anna Lawaetz

4. og 5. klasse har været
på lejrskole i Tværsted tæt
på Skagen.
Det var dejligt vejr, og vi
oplevede rigtig meget.
Vi var på Råbjerg Mile,
som lignede en kæmpe
ørken.
Vores naturvejleder gjorde
det rigtig spændende. Han
fortalte blandt andet, at
hvis man tabte sin mobil, ville
den synke ned i sandet så hurtigt,
at man ikke kunne finde den
igen.
Bagefter var vi ved Den
Tilsandede Kirke og helt ude på
spidsen af Grenen.
Næste dag så vi den gamle bydel
i Skagen. Vi så blandt andet

hvordan de berømte malere havde
boet, og vi så deres imponerende
malerier.
Vi besøgte også Skagens Egns- og
Bymuseum - dejlig oplevelse.
En del af de modige elever kastede
sig også ud i det kolde vand!
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Teaterscenen
Gennem de sidste år har vi
udviklet skolens faciliteter for at
styrke elevernes læring på flere
områder. Der er allerede IT-lokale,
musiklokale udstyret med
instrumenter, biograf, værksted til
arbejde med træ, lokale til
håndarbejde, gode
køkkenfaciliteter og nu - som
sidste skud på stammen - en
fastinstalleret scene med fine lysog lydforhold.
Med denne scene ønsker vi at
udfordre alle elever til at spille
teater, synge, holde foredrag, fremlægge og meget andet foran grupper af tilhørere.
Scenen fungerer allerede, men vil i den kommende tid udvikles yderligere, så der bliver
plads til teknik-nørdernes styring af lys og lyd.
Tak til alle der bidrog til Støtteforeningen, som har gjort dette projekt muligt!
Vi ser frem til at kunne invitere forældre og elever til en lang række teaterforestillinger og
fremlæggelser.

Den 29. august sker det!
30 ÅRS JUBILÆUM 13-17
- alle er velkomne!
GAMMEL ELEV FEST 20-24
- meld din ankomst på niels@kildeskolen.dk
Sæt hak i kalenderen - vi glæder os til at se dig!
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Sommerfesten!
I juni måned afholdt
Støtteforeningen atter årets
hyggelige Sommerfest.
Eleverne optrådte med dejlig sang
og flot dans, og bagefter var der en
fantastisk gymnastikopvisning med
1. klasse i skolegården.
På stueetagen afholdt 7. klasse
tombola, og 8. udstillede
resultaterne af årets tegnekursus.
Mens alt dette stod på, var der
frivillige elever og lærere, som
sørgede for salg og servering af
kaffe, sodavand, kage og
sandwiches fra køkkenet.
En stor tak til alle de, der gjorde
det til en pragtfuld dag!
Husk den årlige betaling til
Støtteforeningen - den har lige
givet os et teater med lys- og
lydanlæg!
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Med 7. og 8. til Stevns Klint
Af Dennis Greve Christensen
Den 24. juni tog 7. og 8. klasserne til Stevns
Klint og Stevnsfortet.
Turen skulle give masse på faglige emner inden
for historie og geografi. Man skal nu heller ikke
se bort fra, at Stevns Klint er en geografisk
perle omgivet af ufattelig skønhed.
Men det var nu også den berømte fiskeler, der
optog vores opmærksomhed. For en god ordens
skyld, må vi hellere kort forklare hvad
fiskeleret er. Det er et navn, som man har givet
det tynde lag mellem den nederste del af ren
kridt og den øverste del af bladet kridt på
klinten. Laget siges at kunne påvise, at Jordens
atmosfære var dækket af et tæt lag støv og skidt
i en periode på hele 10.000 år for ca. 66 mio. år siden. Laget består af materiale fra dyr og planter, der ikke
overlevede katastrofen.
På klinten skulle eleverne tegne i perspektiv
som praktisk afslutning af årets forløb i begge
klasser. Det endte dog med, at vi i stedet skulle
tegne klintens forskellige lag.
Anderledes spændende var den guidede tur på

Stevnsfortet, der gav os et indblik i de mest
hemmelige dele af dansk efterretningsvæsen
arbejde med kold krig, hemmelige agenter og
tys-tys. Vi var nede i det topsikrede anlæg 18
meter under jorden, og så steder som ganske få
mennesker kendte til under den kolde krig i
selskab med en særdeles engageret guide, der
kunne forklare tingene, så eleverne fik et klart
billede af datidens situation.
Vi husker særligt denne forklaring: ”Når et fly kom ind i dansk luftrum, kunne den aflange runde ting på
radaren derovre fortælle, om det var en ven eller en fjende. Var det en ven, fulgte man blot dens rute, var det
en fjende, ville radaren derhenne pege på den med en stråle i lav frekvens, som missilerne her ved siden af
os kunne styre efter – så var piloten på spanden!” En spændende tur.
7

Afgangselevernes sidste skoledage
Af Niels Bergstedt
Efter to måneders arbejde med
prøveforberedelser og afholdelse
af afgangsprøver var det tid til at
feste!
Mandag den 22/6 mødtes
afgangseleverne og klædte sig ud.
Her efter gik turen rundt i de
andre klasser med karamelkast,
sjov og ballade.
I højt humør fortsatte dagen på
fodboldbanerne overfor
Damhussøen, hvor der blev
kæmpet med barberskum. Til
årets rundboldkamp måtte lærerne
hente støtte af stærke spillere
blandt elever fra andre klasser, og
kampen endte med en knusende
sejr til lærerne: 17-1.
Næsten uden snyd!
Om aftenen var de afgående
elever og deres forældre inviteret
til dimissionsfest i kantinen, hvor
der blev serveret god mad med
fantastisk hjælp af andre elever.
Klokken 19 fik alle 28 deres
afgangsbeviser, mens blitzene
blinkede heftigt.
Så var der opstilling til yderligere
fotografering i skolegården og en
dejlig dag kunne tage sin ende.
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Tirsdag morgen kom
afgangseleverne fra 10. klasse til
morgenmad hos Niels og
morgenen efter var 9. klasse hos
Karen Marie.
Tak til alle lærere og elever, der
var med til at skabe en god
afslutning af 10 eller 11 års
skolegang!
Nu er det tid til sommerferie nogle skal ud at rejse og andre
skal tjene penge - og så videre
med deres uddannelser på teknisk
skoler, gymnasier eller et år mere
i 10. klasse.
Tak til de lærere der gennem hele
prøveperioden har knoklet med at
få alle detaljer på plads, har
afholdt eksamener eller været
censorer to andre skoler.
Og endelig tak til afgangseleverne
for deres store indsats gennem de
sidste par måneder - I har gjort det
rigtig godt!

Til alle tidligere elever!
Der er åbent for tilmelding til Gammel Elev Fest!
Meld din ankomst på niels@kildeskolen.dk - og invitér dine
gamle klassekammerater til at gøre det samme!
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Prøvekarakterer 2015
Hvordan gik det så?
Gennemsnittet af prøvekaraktererne for de danske
grundskolers 9. klasser er endnu ikke udregnet for
2015. De tal kommer først fra Ministeriet for
Børn og Undervisning i begyndelsen af 2016.
Når ministeriet sammenligner danske
grundskoler, sker det kun med gennemsnitstallet
for de bundne prøver.
Hvis vi sammenligner dette års prøvekarakterer i 9. klasse med landets
gennemsnitskarakterer fra 2014, ser det sådan ud:
Fag
Dansk

Matematik
Engelsk
Fysik

Inddeling af fag
Læsning
Retskrivning
Skriftlig fremstilling
Mundtlig
Færdighedsregning
Problemregning
Mundtlig
Mundtlig

Samlet gennemsnit i de bundne fag

Danske grundskoler
gennemsnit 2014

Kildeskolen
2015

6,4
6,1
6,5
7,7
6,7
6,2
7,7
6,6

8,0
7,3
6,3
6,4
7,3
7,2
6,7
7,5

6,7

7,1

(Kilde: UNIC Statistik og Analyse, Grundskolekarakterer 9. klasse, Prøvetermin maj/juni 2014)
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6. klasses musical: Ungdomskilden
Af Christine Astrupgaard
Så gik det løs - 6. klasse opførte
deres selvskrevne og selvskabte
musical.
Og det gik over al forventning!
Der var både skæve og grinagtige
karakterer, som den gravide
teenagepige Rosy (spillet af en
dreng), nørderne, dæmoner,
superhelte og skoleelever.
En fantasifuld fortælling om en
klasse der tager på lejrskole og på
en eller anden måde ender i et 500
år gammelt opgør mellem
dæmoner og superhelte.
Stykket blev vist to gange - først
for eleverne og siden for forældre
og venner.
Alle var begejstrede!
Ud over at det var et super flot
stykke, har vi jo nu en scene med
lys og god lyd - og det gjorde en
verden til forskel.
6. klasse har gennem året arbejdet
på denne musical og har skrevet
manuskript og sange og lavet
kulisser.
Stor ros til hele 6. klasse!
Til jul kan alle købe en DVD med
hele musicalen!
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5. Klasses sommer skovtur i Valbyparken
Sidste søndag mødtes børn og
voksne, til nogle hyggelige
timer i Valbyparken.
Der blev spist og leget. Og
traditionen tro spillede vi
cricket.

Sidste skoledag
Traditionen tro mødtes lærere og elever
til morgenmad og hygge...

... og så var det sommerferie!
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God ferie!

Vi glæder os til at eleverne igen
mandag den 17/8 kl. 9:00
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