
Musik, kunst og kreativitet  
 

Februar er slut, og vi nærmer os foråret med hastige skridt.  

 

Ja - lidt mere varme kan vi jo alle bruge!   

 

Men ellers var der gang i den på Kildeskolen. Med 19 

indskrivninger til næste års 0. klasse kommer vi til at se en 

masse nye ansigter i det nye skoleår. Dennis var også på 

skolen for at fortælle om Eaglewatch Force 2016 og det 

blev til rigtig mange tilmeldinger: 33 har sagt ja til at 

komme på overlevelsestur til maj!  

 

Så var der terminsprøver for eleverne i 9. og 10., klasse og 

vi fik styr på elevernes videre færd: Ingen er længere i 

tvivl om, hvad der skal ske, om det så gælder  

gymnasiet, teknisk skole eller fortsættelse i 10. klasse. 

 

I februar var der fastelavnsfest for eleverne i 0. til 4. 

klasse, fornemt besøg af dygtige musikere fra Copenhagen 

Phil, arbejde med energiproduktion og genbrugspapir og 

så var der endelig en masse aktiviteter i faget Håndværk 

og Design.  

 

Alt det kan du læse om her i Kildeskolenyt!  
 

Og ellers vil vi bare minde om påskeferien, der varer fra 

den 21. til og med 28/3. Husk at SFO og Klub er lukkede 

fra den 24/3 til og med mandag den 28/3.  
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Skolekalender  

Marts                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Tirsdag 1.  

Onsdag 2.  

Torsdag 3.  

Fredag 4.  

  

Mandag 7. Forældrekonsultation 2. klasse  

Tirsdag 8. Forældrekonsultation 2. klasse 

Forældremøde 1. klasse 

Onsdag 9.  

Torsdag 10.   

Fredag 11.  

  

Mandag 14. 10. klasse er på studietur i Prag hele ugen  

Tirsdag 15. Forældrekonsultation 3. klasse 

Onsdag 16.  

Torsdag 17.  

Fredag 18. Forældremøde 4. klasse 

  

Mandag 21. Påskeferie - SFO og Klub er åbne hele dagen 

Tirsdag 22. Påskeferie - SFO og Klub er åbne hele dagen 

Onsdag 23. Påskeferie - SFO og Klub er åbne hele dagen 

Torsdag 24. Påskeferie - hele skolen er lukket 

Fredag 25. Påskeferie - hele skolen er lukket 

  

Mandag 28. Påskeferie - hele skolen er lukket 

Tirsdag 29.  

Onsdag 30.  

Torsdag 31.  

  

 

Husk kaffen i SFO'en fredag den 18.  
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Indskrivning til børnehaveklassen er afsluttet  
 

Tilmeldingen til børnehaveklasse 2016 er nu afsluttet. 

 

Til august tager 19 børn hul på 10 års skolegang i 

Kildeskolens Børnehaveklasse - den, der også kaldes 0. 

klasse.  

 

En del af børnene starter allerede i slutningen af juni for at 

deltage i SFO'ens spændende aktiviteter i de første tre uger 

af sommerferien. 

 

 

 

  

Indskrivning til 10. klasse 2016  
 

Der er stadig et par pladser tilbage i det kommende års 10. 

klasse.  

 

Hvis du kender nogen, der leder efter en 10. klasse, hvor de 

kan styrke deres faglige kompetencer og forberede sig til 

gymnasiet, skal de ringe på 38 79 01 40 med det samme – så 

arrangerer vi et møde. 

 

Det særlige ved vores 10. klasse er, at eleverne arbejder med 

9. klasses pensum i dansk, matematik, engelsk og 

naturvidenskab for at finde og fjerne usikkerheder.  

 

På hjemmesiden kan de se, hvad vi har at tilbyde – her ligger en brochure om 10. klasse.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Besøg vores hjemmeside www.kildeskolen.dk 
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OVERLEVELSESTUR            

EAGLEWATCH FORCE 2016 
Af Dennis Greve Christensen 
 

Den 25. februar blev det første 

informationsmøde om 

overlevelsesturen afholdt, og 

tilmeldingerne strømmede ind.  

 

Hvis alle tilmeldinger går igennem, 

er vi oppe på 33 deltagere fra 

Kildeskolen. Dertil er der 

tilkendegivelser om 5 tilmeldinger 

fra 8. klasse på Sct. Jørgens Skole i 

Næstved.  

 

Derved er der, i skrivende stund, en 

fordeling på 3 elevhold fra 6. 

klasse, et hold fra 7., et hold fra 9. 

samt et hold fra Sct. Jørgens Skole. 

Der kan dog nå at ske meget endnu 

inden tilmeldingsfristens udløb den 

1. april – vil man gerne med, skal 

man blot give Dennis besked, så sender han en kuvert med tilmeldingspapirerne retur.  

 

Udover selve tilmeldingen, indeholder kuverten også en komplet pakkeliste og en returkuvert. Næste 

informationsmøde afholdes på Sct. Jørgens Skole i Næstved den 9. marts kl. 19. 

 

Overlevelsesturen afholdes fra 27. til 29. maj i Næstved. Eleverne afleveres på Parkering Vest ved Bonbon 

Land, og derfra skal elevholdene rykke ind i området i retning mod en stor skov i Næstved Nord.  

 

Elevholdene fra 6. og 7. klasse får følgeskab af Zishan, Sand, Lisbeth og Michael Andersen fra Næstved. 

(Lisbeth mener vist, at der er lidt for meget ”mandehørm” på voksensiden). Vi forsøger at sammensætte et 

ekstra pigehold fra 6. klasse, og så må vi se, om holdet giver drengene baghjul med ren girlpower!  

 

Traditionen tro rykker ”Pølsehornsbrigaden” (som er mit trofaste 18+ hold) ind for at opspore elevholdene, 

og så bliver Hjemmeværnet alarmeret og rykker ind for at tage Pølsehorsbrigadens leder til fange. Resten af 

weekenden skal eleverne opholde sig på Næstved Hjemmeværnsgård ved Næstved Kaserne.  

 

Hele lørdagen skal eleverne i rotation arbejde med kondition, muskeltræning og teamwork. De tilbydes også 

årets store udfordring, som er rappelling fra en nedlagt jernbanebro ved Herlufsholm Kostskole.  

 

Lørdag aften samles alle hold til gallamiddag. Menuen står på grillet oksesteg med frisk salat, kuvertbrød og 

Dennis` berømte chili-dip. Bagefter drager eleverne ud i "krigen", som buldrer det meste af natten.  

 

Eleverne forventes hjemme igen søndag formiddag – en del oplevelser rigere, med spændte muskler og en 

kondi som en olympiske maratonløbere. Eleverne skal af sted uden mobiltelefon en hel weekend – det er vist 

overlevelse i sig selv!  
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Fastelavn 
 

Mandag d. 15. februar var der atter fastelavnsfest 

for eleverne i 0. - 4. klasse.  

 

Børnene kom flot udklædte, og vi startede med at 

slå katten af tønden. Dernæst kunne de hygge sig 

med forskellige konkurrencer og lege. Ja, der var 

både lakridsspisning om kap, raflen om karameller 

og stoledans. Det var en skøn mandag! 

  

Terminsprøver  
 

 

I februar afholdt vi skoleårets sidste terminsprøver 

for 31 elever i 9. og 10. klasse.  

 

Gennem en hel uge arbejdede de med skriftlig 

fremstilling i dansk, engelsk og tysk samt 

færdighedsregning, problemløsning, dansk 

retskrivning og læsning og endelig skriftlig geografi 

og biologi.  

 

Med terminsprøverne kunne vi vurdere, hvilken 

indsats der skal til før de endelige afgangsprøver.  

 

I ugen efter var der konsultationer for forældrene, og 

alle elever blev meldt til gymnasier, tekniske skoler 

eller det kommende års 10. klasse.    

     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

En tak... 
 

I februar måned gik vi i gang med at forbedre indeklimaet i SFO’en.   

 

På SFO’ens forældremøde d. 8. februar meldte der sig 5 forældre, som gerne ville være 

med til at sortere legetøj, vaske af og smide ud. Det blev gjort den efterfølgende søndag.      

 

Vi takker: Marie H. og Kathrine, Maria H. og Sylvester, Regina og Storm, Dennis C. og 

Liam – samt Rikke P. Indsatsen har gjort en stor forskel – og vi fortsætter forbedringerne! 
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Energiproduktion 
  

I 5. klasse har vi arbejdet med produktion af energi.  

 

Eleverne har i mindre grupper undersøgt forskellige 

fremgangsmåder. Mariana og Anthony fandt ud af, hvordan 

man fremstiller biogas af madaffald, og Maja arbejdede med 

geo-termisk varme.  

 

I Danmark bruger vi varmt vand fra undergrunden til 

fjernvarme, mens man på Island bruger jordens varme til at 

omdanne vand til damp og dampen til at fremstille elektricitet 

i en turbine.  

 

Maja ville gerne afprøve princippet, så hun fandt et forsøg, 

hvor vandet koges i en metalbøtte, og dampen får et skovlhjul 

til at rotere. Hvis man skulle lave strøm, ville skovlhjulet være 

sat til en generator.  

 

 

 

Genbrugspapir 
  

I 3. klasse har vi arbejdet med, hvordan 

naturressourcer bliver til varer, og 

hvordan vi skiller os af med dem igen, 

når vi har brugt varerne. 

 

Det kan være, at tingene genbruges, 

genanvendes eller brændes af og dermed 

bruges til at lave energi. 

  

Vi har også gennemgået hvordan vi 

udvinder og bruger aluminium til en 

masse forskellige ting, og hvordan vi 

kan genbruge metallet igen. 

  

Endelig har vi arbejdet med, hvordan 

træ bliver til papir, og hvordan vi kan 

genanvende papirets fibre op til 15 

gange. I den forbindelse har vi lavet vores eget papir af det papir, som klasserne smed i 

papirskraldespandene.  
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Den lille praktikant 
 

Det var ikke alle børn, der havde 

vinterferie, men det havde Dennis` 

datter Amanda. I stedet for at sidde 

hjemme foran skærmen, ville hun 

hellere med far på arbejde. 

 

Amanda fulgte bl.a. 4. klasse, der er 

piloter for den reviderede udgave af  

Lær Hvordan Man Lærer. Hun fik lov til at snuse lidt til kurset, og synes at det var så fedt at 

arbejde med, at hun fortsatte på vej hjem i toget. Nu glæder hun sig til at komme i skole igen, 

for så vil hun se, om nogle af hendes klassekammerater render ind i en studiebarriere. 

 

Når Amandas eksamen er bestået, er der selvfølgelig certifikat og halstørklæde på vej til 

Næstved.  

 

 

Et par rigtige ruskier på skolen  

 

Claudio og Anita har begge to russiske aner - om huen så skyldes Fastelavn eller det kolde 

vejr, melder historien intet om. Flot hue! (красивая шляпа !) 
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Musik på Tværs - igen i år! 
Af Christine Astrupgaard 
 

 

Sidste år deltog vi i musikforløbet Musik på Tværs med 1.-6.klasse. Det var en fantastisk 

oplevelse for eleverne at komme tæt på den klassiske musik men også at møde musikerne fra 

Copenhagen Philharmonics.  

 

Derfor var det helt naturligt at gentage succesen med en udvidelse af "målgruppen", så 

eleverne i 7. og 8. klasse også kunne deltage. På den måde er næsten alle elever på skolen 

med. 

 

Forløbet startede mandag og 

tirsdag den 22. og 23. februar, 

hvor vi igen var så 

privilegerede at få besøg af 

musikere fra 

symfoniorkesteret.  

 

Mandag kom fire musikere 

med violin, bratsch, cello og 

tværfløjte.  

 

Tirsdag kom tre med 

tværfløjte, obo og fagot. Der blev både spillet Bach, Mozart og argentinsk tango, og så deltog 

de yngste klasser i en spændende gætteleg om filmmusikken til Harry Potter og Star Wars. 
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Fantastisk! 

 

Udover selve oplevelsen af at være omringet af smuk 

musik, fortalte musikerne også om deres instrumenter, 

hvad de kunne gøre med dem og hvor lang fagotten i 

virkeligheden er - de skilte faktisk instrumentet for  at 

vise det.  

 

Og så lagde de vægt på det faktum, at ekspertise 

kommer af øvelse. 

 

Musikerne 

fortalte hvordan 

de har øvet i 10-

tusindvis af 

timer, for at opnå 

den kompetence 

de  har i dag.  

  

Til sidst kunne 

eleverne få lov til 

at røre og prøve 

at spille på instrumenterne, og det var der rigtig mange, 

der gerne ville.  

 

Nu glæder vi os alle til at bruge musiktimerne til at 

gennemgå den musik, som vi skal opleve ved 

koncerterne i slutningen af april, hvor knap 70 musikere 

fra Copenhagen Phil spiller i den gamle koncertsal på 

Frederiksberg! 

 



 10 

Håndværk og Design. 
Af Christine Astrupgaard 

 

I dette skoleår har 7. klasse som noget nyt fået faget Håndværk og Design.  

 

Eleverne er så privilegerede, at de kan komme til at dyrke deres kreative sider noget længere.  

 

For efterspørgslen af innovative medarbejdere blevet større i samfundet, det er vigtigt, at 

eleverne kan ”tænke ud af boksen”, og at de bliver i stand til at skabe produkter af egne 

ideer. 

 

7. klasse var på Arken og så en smuk udstilling af Bjørn Wiinblad, hvor efter de skulle 

arbejde med deres Ipads og skabe et personligt sceneri.  

 

De var også på Design Museum Danmark, 

hvor de så på stole og selv skulle designe 

modeller i museets værksted. De stiftede 

bekendtskab med kunstneren Miró og 

skabte efterligninger, som er udstillet i 

musiklokalet. De har også lært om 

portrættegning, og hvordan man tegner 

japansk Manga. Og endelig har de kreeret 

uroer, som flere familier fik glæde af i 

december måned.   

 

Lige nu arbejder eleverne med 

installationskunst, som udstilles på skolens 

tre sale fra midten af marts.  

 

Interesseret? Så gå ind på 7. klasses Instagram og følg deres kunstneriske arbejder der på 

adressen 7.kl.hogd, hvor hogd står for Håndværk og Design. 


