
En travl april står for døren! 
 

Marts blev en kort skolemåned, for der skule da også være 

plads til en velfortjent påskeferie. Undervisningen kørte på 

skinner, og der var gang i klasserne, mens vi fik afsluttet 

alle tilmeldinger til det nye skoleår i både 0. og 10. klasse.  

 

Vi får et skønt hold af 19 børn, som starter deres 

skolegang hen over sommeren. En del ønsker allerede at 

gå i gang i juli for at deltage i SFO'ens spændende 

sommeraktiviteter, mens andre venter til august. Vi får 

også en god 10. klasse med mindst 18 elever, som 

kommer fra vores nuværende 9. klasse og andre skoler.  

 

April bliver en travl måned: Afgangseleverne kaster sig 

over de sidste forberedelser inden prøverne i maj og juni, 

der er to fotodage, adskillige forældrekonsultationer, 

Ordinær Generalforsamling, Cyklistprøve for 5. og 6. 

klasse, og så er der arbejdsweekend i weekenden den 16. 

og 17.  

 

En skolebygning bliver slidt, så der er altid en masse 

projekter, vi må løse sammen: Der skal males, der skal 

repareres, der skal trækkes IT kabler og der skal installeres 

computere, for vi vil gerne have hele IT systemet på plads 

med en computer i hver klasse, WIFI og projektorer. Har 

du forstand på "det der med IT", må du endelig ringe til 

Niels, som koordinerer.  

 

Og ellers: Nyd et godt nummer af Kildeskolenyt! 
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Skolekalender  

April                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag 1.  

  

Mandag 4. SKOLEFOTO 

Tirsdag 5. SKOLEFOTO 

Onsdag 6. Forældrekonsultation 5. klasse  

Torsdag 7.  

Fredag 8. Forældrekonsultation 0. klasse 

  

Mandag 11.  

Tirsdag 12. Forældrekonsultation 6. klasse 

Sidste dag for tilmelding til Arbejdsweekend 

Onsdag 13.  

Torsdag 14.  

Fredag 15. Forældrekonsultation 4. klasse 

Lørdag 16. Arbejdsweekend 10-18 

Søndag 17. Arbejdsweekend 10-18 

Mandag 18. Sidste dag for forslag til årets Generalforsamling 

Tirsdag 19. Forældrekonsultation 7. klasse 

Onsdag 20.  

Torsdag 21. Forældrekonsultation 8. klasse 

Fredag 22. Hele skolen er lukket - Store Bededag 

  

Mandag 25. GENERALFORSAMLING - 18:00 på lærerværelset  

Tirsdag 26. CYKLISTPRØVE FOR 5. OG 6. KLASSE 

Forældrekonsultation 1. klasse 

Onsdag 27. OMFOTOGRAFERING - hvis der er behov!  

Torsdag 28. Forældremøde 0. klasse 

Fredag 29.  

  

  

 

Husk at der er kaffe i SFO’en den sidste 

fredag i måneden! 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.kamerasamlingen.dk/&ei=6PcDVbuJDYfuyQP1roLwBw&bvm=bv.88198703,d.bGQ&psig=AFQjCNFW8HQrR6PvOZ7txXOucK_ZQEQmRw&ust=1426409822873637
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  Indkaldelse til den ordinære generalforsamling  
 

  

                 

 

 Valby den 28. marts 2016 

 

Kære forældre, 

 

I indbydes hermed til den årlige ordinære generalforsamling på 

Kildeskolen. 

 

 

Mandag den 25. april 2016 

Tid: 18:00 

 

Vi mødes i lærerværelset på 2. sal 
 

Dagsordenen er som følger: 

 

1) Valg af dirigent. 

2) Valg af referent. 

3) Bestyrelsen aflægger beretning. 

4) Det reviderede regnskab forelægges til orientering. 

5) Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende. 

6) Indkomne forslag. 

7) Eventuelt. 

 

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være 

bestyrelsen i hænde senest mandag den 18. april.  

 

Forslag kan 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, så der er brug for alle forældres hjælp!  

 

Lørdag den 16/4 og søndag den 17/4 er der nemlig arbejdsweekend.  

 

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 løber over både lørdag og søndag.  

 

Vi starter 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 12/4  

 

 

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 ________ 

http://stroebaek.dk/wp-content/gallery/strobaeks/stroebaek_spanden.jpg
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Til Prag med 10.   
Af Isabella Christiansen, elev i 10.  

 
Mandag morgen klokken 05.40 stod vi alle 

klar og veludhvilede på Københavns 

Hovedbanegård, og da alle var samlet og 

parate, drog vi af sted mod DGI byen, hvor 

vi skulle med bussen til Gedser klokken 

06.30. I bussen fik vi både spist, sovet, 

hygget, spillet spil og ikke mindst sunget.  

 

Vi ankom til Berlin, skiftede bus til 

Tjekkiet, hvor vi landede i Prag om 

aftenen. Med GPS og en times spadseretur 

ankom vi til hotellet, der blev delt værelser 

ud, og så var det ellers af sted til det lokale 

pizzeria! 

 

Tirsdag morgen mødtes vi til morgenmad, 

og så gik turen ud på nye opdagelser. Vi 

lagde dagen ud med at besøge paladset i Prag, hvor vi også stoppede for at beundre en flot kirke. Her efter 

gik vi ned til Karlsbroen, hvor vi nød den smukke udsigt. Solen skinnede, dog var der skyer på himlen. Der 

blev bl.a. taget en del fællesbilleder på broen, samt snakket en del. Stemningen var god, og vi var alle klar til 

at komme ud og opleve den tjekkiske hovedstad. Videre til det store Hovedstrøg - og så stod den på 

shopping. Vi mødtes alle til aftalt tid om aftenen og fulgtes hjem gennem de mørke tjekkiske gader.  

 

Onsdag morgen samledes vi igen til morgenmad - og så gik turen med sporvogn til Det Gule Marked. 

Markedet var en spøjs oplevelse i sig selv, og vi mødte sælgere, som kunne tale dansk, hvilket vi alle blev 

overrasket over. Det var sjovt at være væk hjemmefra også alligevel kunne kommunikere med dem. Vi gik 

rundt og så på deres udvalg - mange af boderne lignede dog hinanden. Da vi var færdige, drog vi atter mod 

Hovedstrøget, hvor vi spiste frokost og shoppede. Resten af dagen foregik hovedsageligt på hovedstrøget og 

folk samlede sig i små grupper og gik på opdagelse.   

 

Torsdag morgen stod vi alle tidligt op og var klar til turen, der gik til den tjekkiske koncentrationslejr 



 6 

Theriesenstadt. Vi kørte en time væk, og vejret var fantastisk. Da vi ankom, måtte vi åbne jakker, og der var 

endda nogle, som smed overtøjet. Skønt at mærke solens varme stråler. Vi følte hurtigt, hvordan stemningen 

var - og her var der altså ikke plads til latter og pjat. 

Vi fik fortalt en smule om lejren, og så fortsatte vi 

ind for at gå rundt at kigge. Man fik set sovesale, 

spisesale, lægerum m.m. Det var noget af en 

oplevelse. Efter vi havde set lejren, tog vi tilbage til 

Prags centrum, hvor vi skulle spise aftensmad 

sammen. Vi spadserede og folk blev utålmodige, 

men efter at have indtaget den tjekkiske mad i en 

god stemning omgivet af snaksalige tjenere, var alle 

glade igen. Med god mad i maven og godt humør 

drog vi atter ned til Hovedstrøget og gik rundt og 

kiggede, og så hjem til hotellet.  

 

Fredag morgen havde et par stykker fra klassen 

arrangeret dagen, så vi andre fulgte trop. Vi lagde 

dagen ud med at besøge den jødiske synagoge, og opholdt os i det 

jødiske kvarter. Vi fik lov til at komme indenfor i synagogen, og det var 

meget interessant. Alle mænd, som trådte ind, havde pligt til at bære 

jødiske hatte, som blev udleveret og påført ved indgangsdøren. Niels 

fortalte lidt om synagogen og hvordan det foregik tilbage i tiden.  

Da vi var færdige i det jødiske kvarter spadserede vi til gågaden. Folk 

gik ud i grupper, og da klokken var 17, mødtes vi alle igen. Nogle gik til 

klassisk koncert, to skulle hjem med flyveren og resten kunne hygge 

sig.  

 

Lørdag 

var vi 

oppe 

klokken 

06:00 og 

klokken 06:45 var alle værelser klar til at blive 

tjekket - og så var det af sted. Vi tog 

sporvognen ind til busholdepladsen, men da vi 

kom på afveje, måtte GPS'en atter i brug. Vi 

nåede heldigvis bussen til Berlin, og dér blev 

ventetiden brugt på et tæppe nær holdepladsen, 

hvor vi spiste, snakkede, hørte musik og nød solen. 

Et par timer senere gik turen så nordpå mod 

Rostock, hvor vi tog færgen til Danmark - og så var 

vi atter hjemme i København klokken 23:35.  

 

Tak for en dejlig tur.  
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LEGO-LEGO-LEGO 

SFOen har brug for mere LEGO! 
Har I noget liggende og gerne vil give det videre, så vil 

SFO'en gerne være den lykkelige modtager!  

Afslutning på 

førstehjælp i 5. 

klasse 
  

I starten af skoleåret lærte eleverne i 

5. klasse at yde førstehjælp, blandt 

andet hjerte-lunge redning.  

 

Inden påske afsluttede vi hele 

forløbet med opfriskning af alle 

procedurer - de er blevet rigtig 

dygtige til førstehjælp! 

 

 

Kan man lave plast af 

mælk? 
  

Ja, det kan man godt!  

 

I fysik gennemgik eleverne fra 9. klasse en 

række spændende forsøg, og én af de ting, 

som eleverne skulle prøve kræfter med, var 

at lave plast af mini-mælk og eddike.  

 

Det lugtede forfærdeligt, men det lykkedes.   

 

Vi fandt også på at farve plasten. Den 

grønne lugtede MEGET anderledes, så det 

behøver vi ikke at gøre igen.  
 

 

 

  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKeQ-9zB3cgCFYUMLAodrU0LSg&url=http://www.denstoredanske.dk/Livsstil,_sport_og_fritid/Underholdning_og_spil/Leget%C3%B8j/LEGO_klodser&bvm=bv.105841590,d.bGg&psig=AFQjCNGJYD_NtHU6ozdLAfe1Lxv_dlHj0Q&ust=1445858748649192
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København Læser 
Af Helle Märcher, klasselærer 0. klasse 

 

I forbindelse med litteraturfestivalen "København læser", 

deltog 0. klasse i et arrangement om historiefortælling i 

Valby Kulturhus.   

 

Jeg læser næsten dagligt bøger for eleverne, da det er med til 

at udvikle deres talte og senere deres skriftlige sprog. Derfor 

skulle vi selvfølgelig med til det arrangement. Og jeg skal 

love for, at det var spændende! 

 

Der blev fortalt tre eventyr på en fantastisk levende måde, og 

det var så spændende, at eleverne sad helt stille i en time. 

Der var tre klasser med fra andre skoler, men selv om vores 

var de yngste, var det dem, som sad mest stille og var mest opmærksomme.   

 

"Dream Team"                              

Af Helle Märcher, klasselærer 0. klasse 

På Kildeskolen måler vi elevernes 

fremgang ved at tælle, hvor mange 

eksamener de laver, uge for uge.   

Det samlede tal tegnes ind på en graf, 

som hænger på klassens opslagstavle, 

og der er altid glædeshyl, når 

statistikken går op - og det gør den jo tit 

i 0. klasse.  

Faktisk så meget, at papiret ikke var 

stort nok! 

Det er en fornøjelse at arbejde med 

elever, der er så arbejdsomme og 

ivrige!  

Tak til "The Dream Team"! 
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Leg og bevægelse med bogstaver      
Af Helle Märcher, klasselærer 0. klasse 

I 0. klasse er vi i fuld gang med det Lilla Læsekursus, ja, vi er 

faktisk godt halvt igennem bogen.  

 

For nogle elever kan det være en udfordring at skulle sidde og 

arbejde i længere tid ad gangen. Det er noget, vi øver på, og de er 

allerede blevet meget bedre, faktisk er de super gode. Og ikke kun 

til at koncentrere sig men også til at læse. Jeg er stolt af mine 

dygtige elever.  

 

Samtidig med Lilla Læsekursus gennemgår eleverne "Lilla 

Sikkerhedskursus", som er læsetræning. Det består af 11 små dele,  

som hver afsluttes med en eksamen. Dem opfordrer jeg eleverne til 

at tage med hjem og læse for mor, far eller mindre søskende.  

 

Læsetræningen er yderst vigtig og hjælper dem med at blive til gode 

og sikre læsere. 

 

Bogstavernes navne og lyde er vigtige at kende, og for at styrke 

genkendelsen af bogstaverne fandt vi på, at eleverne skulle lave dem 

med deres kroppe. Det var rigtig sjovt, og jeg fornemmer, at de bedre 

kan huske bogstaverne på den måde.  

    

Den dag, da… 

Af Dennis Greve Christensen 

 

Der bliver lavet mange spændende ting i dansk i 4. klasse - for 

eksempel historierne ”Den dag, da…”, som dansklæreren selv 

skriver og performer.  

 

Teksterne bruges som dialogisk oplæsning, mens eleverne spiser 

frokost, og indeholder en masse udtryk, som vi bruger i sproget, 

for eksempel kirsebærmund og blomkålsører.  

 

Eleverne elsker også de korte historier, der kan handle om den 

dag, da citronmånen blev fuld eller den dag, da Benny fik en 

huskekage. Jo, de elsker både fabler, digte, gyserfortællinger, 

eventyr o.a. når det præsenteres ordentligt - her af en "sognepræst". 
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Chokoladeuge 
Af Dennis Greve Christensen 

 

Så kom uge 9, som mange elever i 

8. og 9. klasse har ventet på. De 

fleste glædede sig også til uge 40, 

hvor vi havde prøvesmagning af 

chilifrugter, men chokolade har 

selvfølgelig en særlig plads i ethvert 

barns hjerte, så uge 9 er den bedste. 

 

Først skulle eleverne til kontinentet, 

hvor kakaoen kommer fra, 

Sydamerika. Det kunne have været 

lækkert, hvis eleverne havde foretaget rejsen fysisk, men de måtte nøjes med en rejse på 

video. De fulgte kakaobønnens rejse til Hamburg, hvor den endte som den fineste økologiske 

chokolade. 

 

Biologilæreren havde indkøbt fem varianter af chokolade fra den fede, cremede, hvide 

chokolade til den mørke, bitre chokolade med 86% kakao. Elevernes favorit var klart Linds 

Intence Mint, som har en duft og smag, der minder meget om After Eight. Skal man dømme 

ud fra billedet, faldt chokoladen bestemt i elevernes smag. 

 

Lydkanonen 

Af Anna Buch Lawaetz 

 

I marts måned havde vi i 5. klasse bestilt 

besøg af Lars fra ”Lydkanonen” - Det 

Rullende Musikværksted.  

 

Lars er musiker og tager rundt på skoler for 

at lære eleverne at lave deres eget 

musiknummer. Børnene blev delt op i 

grupper, og på bare to dage skulle de lave 

deres egen tekst, musik og indspilning.  

 

Der var frit valg, om de ville lave rap, rim, 

spokenword, vers eller skønsang.  

 

Der var stor begejstring for projektet, og 

hver gruppe sluttede af med at have en 

lydfil, de kunne præsentere. 
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KILDEWOOD 
Af Dennis Greve Christensen  

  

Marts måned stod i filmens 

tegn.  

 

I 4. klasse skulle Saim lave en 

gyserkortfilm, og størstedelen 

af klassens elever meldte sig 

straks til at hjælpe ham med 

projektet.  

 

I 8. klasse blev manuskriptet til deres 

store gyserfilm i filmkundskab færdigt. 

De forskellige hold i processen skulle 

nærlæse manuskriptet for at danne sig et 

overblik over materialer, kameravinkler 

og locations.  

 

Et lille hold af skolens lærere brænder 

for ideen om, at lave en ”Kildeskole 

Kulturaften”, hvor elever og lærere kan 

udstille deres egne kunstværker på 1. sal, 

mens 2. sal indrettes som biograf.  

 

 

Så der bliver nok fernisering 

af kunstværkerne for skolens 

forældre, elever og andre i 

timerne op til 8. klasses 

gyserfilm - når mørket falder 

på.  

 

 

Emily og Elena fra 4. klasse 

eksperimenterede med at lave 

blod til Saims bloddryppende 

kortfilm! 



 12 

 

 

 

Til forældrene om Cyklistprøven for 5. og 6. klasse 

 

 

 

 

Den Kriminalpræventive Sektion i Københavns Politi afholder i samarbejde med Rådet for  

Sikker Trafik cyklistprøve på en rute omkring Kildeskolen 

 

Tirsdag d. 26. april 2016 kl. 0900. 

 

Eleven skal møde med en cykel i lovlig stand 

 

Du skal logge ind med dit uni login. Når du er logget ind kan I sammen tage én af 

øveprøverne eller begge. I skal ikke tage teoriprøven, den tager eleverne i skolen. 

 

Vores erfaring siger, at det vil være en god ide, hvis Du/I i god tid før prøven er behjælpelig 

med at efterse cyklen, samt gå eller cykle ruten igennem med dit/jeres barn. Tit kører 

eleverne forkert på ruten, hvis de ikke har kørt den igennem mange gange inden prøven. 

 

Før prøven vil politiet komme på skolen, og gennemgå færdselsreglerne og ruten. 

 

Alle deltagere er under prøven iført en orangefarvet vest med det nummer, som eleven har på 

klasselisten. Vestens farve er medvirkende til, at øvrige trafikanter er ekstra opmærksomme 

på eleverne.  

 

Det er et krav, at eleven bærer cykelhjelm.  

Politiet udlåner cykelhjelme til elever, som ikke selv har. 

Eleverne kan ikke låne cykler af hinanden. 

 

Vi håber, at Du/I som forældre vil motivere Dit/Jeres barn til at gøre sit bedste ved 

cyklistprøverne.  

 

Fejlfri teoriprøve og praktisk prøve giver adgang til CYKLISTFINALEN hvor der er 

mulighed for at vinde store præmier – f.eks. en ny cykel, og gavekort fra 100 –750 kr. 

    

Med venlig hilsen 

                                              Michael Bjørkman, Politiassistent 

DEN  
KRIMINALPRÆVENTIVE  
SEKTION 
Politigården 
1567  København V.  
Telefon:  3314 1448  
Dato:  Januar  2016. 
Michael Bjørkman 
politiassistent 
E-mail: mbj005@politi.dk   
Mobil: 72588467 
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8. klasse i brobygning 
Af Maria Märcher, klasselærer 8. klasse  

 

 

I uge 10 var 8. klasse i brobygning, og på 

fire dage fik eleverne snuset til to 

forskellige ungdomsuddannelser.  

 

Mandag og tirsdag var de på besøg 

hos Niels Brock Handelsgymnasium på 

Kultorvet, hvor de deltog i undervisningen 

i fag som international økonomi, afsætning 

og andre business-fag.  

Undervisningen var seriøs, og klassen 

havde en god oplevelse.  

 

Onsdag og torsdag besøgte 8. klasse SOSU- 

uddannelsen på Vesterbro, hvor de fik indsigt 

i bl.a. ældrepleje og jobbet som pædagog.   

Der var både læreroplæg, gruppe-opgaver og 

små projekter.  

 

Det var et par rigtig interessante dage for 

eleverne såvel som for klasselæreren.  


