
En skøn november… 

 

I november måned havde vi travlt med forskellige 

arrangementer: Vi har besøg af de nye elever til 

børnehaveklassen, der var Åben Skole og så fejrede vi det 

nye Grønne Flag. 

 

Tænk en gang: I 6 år har eleverne arbejdet med økologi på 

forskellige måder, og hvert år er vores Miljøråd blevet 

belønnet med et nyt Grønt Flag!  

 

Vi fik også besøg af nogle dygtige rappere, så efter et par 

spændende dage var der indspillet et stykke musik med 

eleverne fra 7. klasse.    

 

Eleverne i 0. til 5. klasse forbereder sig lige nu til årets 

julefest, og det samme gør vores dygtige Lucia Kor. Jo, 

der skal nok blive god underholdning, når vi holder 

Julefest lørdag den 10. december mellem 13:00 og 17:00!   

 

Til Julefesten er der også tombola og boder med 8. klasse 

- husk at tage penge med! Og selvfølgelig serverer 

Støtteforeningen både kaffe, te, sodavand, øl, lidt 

julesnask og andet, som kan købes i køkkenet. 

    

Vi glæder os til at møde jer ALLE til en rigtig hyggelig 

eftermiddag – Julefesten må man ikke gå glip af! 

 

Og ellers: GOD JUL! 
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Skolekalender  

December                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Torsdag 1.  

Fredag 2.  

  

Mandag 5. Praktikuge for 8. klasse - hele ugen 

Tirsdag 6.  

Onsdag 7.  

Torsdag 8.  

Fredag 9.  
Lørdag 10. JULEFEST 13:00 til 17:00 

  

Mandag 12.  

Tirsdag 13.  

Onsdag 14.  

Torsdag 15.   

Fredag 16.  

  

Mandag 19.  
Tirsdag 20.  

Onsdag 21.  Sidste skoledag før juleferien! 
Vi hygger i klasserne om morgenen -  

SFO og Klub er åbne resten af dagen!  

Torsdag 22.  

 

 

 

 

Juleferie - hele skolen er lukket. 

Fredag 23. 

Lørdag 24.  

Søndag 25. 

Mandag 26. 

Tirsdag 27. 

Onsdag 28. 

Torsdag 29. 

Fredag 30. 

Lørdag 31.  

Søndag 1/1  

Mandag 2/1  

 

Vi ses igen tirsdag den 3. januar 2016! 
 

 

 
 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGz6nOgLPJAhXGDywKHQFWAg0QjRwIBw&url=http://www.dreamstime.com/stock-image-happy-snowman-girl-face-image7049831&bvm=bv.108194040,d.bGg&psig=AFQjCNHdLoMdq_PvD3Trs0Um9Nr2z8XtRQ&ust=1448796208378030
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JULEFEST 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kære elever, forældre, bedsteforældre, 

støtteforeningsmedlemmer, gamle elever og  

venner af huset 
 

Kildeskolens Støtteforening inviterer hermed til årets julefest 

 

Lørdag den 10. december mellem kl. 13:00 og 17:00 

 
Underholdning med børnene fra 0.-5.klasse starter kl. 13:30.  

 

Luciaoptog og Nisseshow starter kl. 15:45.  

 

Tombola og boder med 8. klasse - husk at tage penge med! 

 

Kaffe, te, sodavand, øl, lidt julesnask og andet kan købes i køkkenet.  

 

Indgangsbillet koster 20,- for voksne og børn. Der er lodtrækning på indgangsbilletten, hvor 

der kan vindes flotte præmier.   

 

Vi glæder os rigtig meget til at julehygge med jer  
 
Kærlig hilsen  

Kildeskolens Støtteforening  
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 Halloween-nat med 5. klasse 
 

Den 4. november forlod alle 

de "udøde" deres skjul og gik 

til fest på Kildeskolen.  

 

Maden var et bredt udvalg fra 

Hells Kitchen, Tarantel Guf, 

Kolde Døde Fingre I 

Maddiker, Junior Spøgelser og 

meget andet.  

 

Efter spisning så vi filmen The 

Mask, skræmte pigerne og 

mærkede helvedes flammer 

fra Dennis' berømte ghostchili.  

 

De ”udøde” kravlede i kisterne igen omkring kl. 03.45, men blev udsat for 

en irriterende klasselærer kl. 7.30, som med skinger stemme og latterlige 

stik og puf gjorde søvn til en umulighed - den berygtede "Hamster 

vækning". 

 

Efter morgenmad var det hjem til sikre og rare omgivelser! 

 

 

Verdensherredømmet 
 

Der er mange måder at lære på. En af dem 

er spil, hvor fagene indgår i spillet. 

 

6. klasse afprøvede et spil, der ligner 

Matador, bare med lande i stedet for veje. 

Der var felter med kategorier som 

kristendom, samfund og historie, og der 

var spørgsmål fra andre fag.  

 

Deltagerne skulle besvare spørgsmål om 

geografi for at få et land. De kunne erobre lande og penge eller miste dem ved at gå i krig 

mod andre deltagere. Formanden for Verdensbanken bestemte og kunne ændre og tilføje 

regler undervejs.  

 

Se, det var en sjov måde at lære på! 
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LEGO-LEGO-LEGO 

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

SFO'en gerne være den lykkelige modtager!  

Motorlære og drømmehus 

Efter en periode med førstehjælp blev 7. klasse opdelt i to hold - nu skulle det handle om 

motorlære og en model af et drømmehus. 

 

Eleverne i husprojektet modtog en 

manual med alle de værktøjer, de 

kunne få brug for. De måtte så 

sammensætte værktøjerne efter 

behov og deres viden om 

regnemaskinens funktioner, vinkler, 

arealer og meget andet. Og samtidig 

skulle de bruge den fysiske model af 

drømmehuset. Årseksamen er for øvrigt et samlet familiebudget!  

 

Opstarten gik over al forventning. De fandt deres drømmehus på nettet og omregnede målene 

på plantegningerne til centimeter på deres model. Flere elever var så optaget, at de glemte at 

gå hjem.   

 

Hver anden uge er det motorlæreholdet, der skal i arbejdstøjet. De slipper heller ikke for 

matematik, for i arbejdet med en Opel Vectra B 2.0i motor skal de jo finde ud af om det nu 

også er en 2 liters motor.  

 

Krumtappen skal ud, og cylinderblokken skal afmonteres og sendes til sandblæsning. 

 

 

 

 

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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Åben Skole arrangement 

Traditionen tro afholdt vi Åben Skole 

arrangement første onsdag i november. 

 

Ideen med arrangementet er at vise 

gæsterne, hvad der sker på vores skole.  

 

Vi startede eftermiddagen med dejlig sang, 

og bagefter var der kunstudstilling med 

elevernes flotte billeder.  

 

Og ellers blev der hygget og snakket til en 

kop kaffe.  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

7 

Fysik i 10 klasse 
  
I 10. klasse arbejdes 

med fysik ”som i 

gamle dage”, altså som 

enkeltfag.  

 

Eleverne læser og 

forstår fysik/kemi 

teorien og udfører 

dernæst en række 

forsøg for at se, om 

teorierne holder. Til 

sidst skal de formidle 

deres viden, og det 

styrker deres sikkerhed 

i emnerne. 

 

 

I øjeblikket arbejder de med grundlæggende fysik/kemi. Her er en gruppe elever, som er i 

gang med at vise og forklare et forsøg, de har lavet om syre og base.  

  

 

Blodets kredsløb 
4. klasse har arbejdet med kroppen 

i Natur og Teknologi. 

 

Eleverne har blandt andet kigget 

på de forskellige kredsløb i 

kroppen.  

 

Nu er de i gang med at lave 

modeller af nogle af kredsløbene.  

 

Først har de tegnet deres kroppe på 

store stykker papir, og bagefter 

indtegnede de blodets kredsløb.   

 

Det er udfordrende, men giver 

også et rigtig godt billede af, 

hvordan kredsløbet fungerer. 
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Idræt i 9. klasse 
  

En af de discipliner, som 

9. klasse arbejder med i 

idræt er at lave 

forskellige 

træningsprogrammer til 

hinanden. En torsdag 

eftermiddag kunne man 

se eleverne i gang med 

alle mulige spændende 

aktiviteter i skolegården.   

 

Der var gode 

udfordringer! 

 

 

Tværfagligt projekt 
  

Når eleverne i de 

store klasser 

arbejder med de 

tværfaglige 

projekter i fysik, 

skal de udføre 

relevante forsøg.  

Da de valgte emner 

er vidt forskellige, 

er der stor forskel 

på, hvilke forsøg, 

der skal udføres.   

 

En gruppe havde 

valgt at teste hvilke 

rengøringsmidler, der slår gær ihjel, for at kunne sammenligne med de processer, der sker i 

et rensningsanlæg, når man lukker kemikalier ud i kloakken.   

 

Eleverne testede også forskellige slags soya for at finde frem til indholdet af næringsstoffer. 

Endelig undersøgte de hvordan cigaretrygning og rygning af elcigaret påvirker kroppen. 
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Klimazoner 
  

3. klasse har arbejdet med jordens klimazoner.  

 

De har set, hvordan klimaet er forskelligt rundt 

om på Jorden, og hvordan dyr og planter tilpasser 

sig forholdene. 

  

I forbindelse med Grønt Flag festen lavede 3. 

klasse nogle flotte tegninger af de fire forskellige 

klimazoner: polar, tempereret, subtropisk og 

tropisk klima. 

 
 
 

Efterårs-gardiner 
  

6. klasse lavede efterårs-gardiner af 

blade og husholdningsfilm for at pynte 

op til Grønt Flag festen.  

 

De blev super flotte og gav et strejf af 

natur på årets udstilling. 

 

 

Besøg i 0. klasse  
 

Fredag den 25/11 havde vi besøg af 

19 børn, der ønsker at gå i næste 

års 0. klasse - de havde selvfølgelig 

taget deres forældre med! 

 

Mens børnene prøvede at gå i 

skole, blev forældrene informeret 

om Kildeskolens arbejde.  

 

Den nye 0. bliver en rigtig god 

klasse - vi glæder os! 
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Grønt Flag hejsning – for 6. gang!  
 

 

I år fik vi vores 6. grønne 

flag, og det er vi meget stolte 

af.  

 

Hvert år bliver der arbejdet 

med forskellige emner og i år 

var alle elever på skolen 

involveret. Årets emne var 

Natur, og det har vi arbejdet 

med på mange forskellige 

måder. 

  

I 4. klasse har de arbejdet med et projekt Den store Plantejagt, 

som Friluftsrådet kører, hvor de skulle undersøge 

biodiversiteten på skolens område. Biodiversitet er biologisk 

mangfoldighed, altså tegn på hvor mange forskellige slags 

planter og dyr der er på et sted.  

 

På skolens område 

har vi ikke ret 

mange, så vi 

plantede nogle 

sommerfuglebuske 

og syrener i foråret. 

De er blevet rigtig 

flotte. Klassen 

havde også 

sommerfuglelarver, 

som udklækkede og 

blev lukket ud. 

  

Efter at have sunget vores egen sang Jeg vil 

plante et træ, holdt Henrik Palsmar fra Valby 

lokaludvalgs Miljøråd en god tale, hvor han 

anerkendte eleverne for deres store og 

vedholdende indsats.  

 

Efter flaghejsningen stod den på tema-lagkager 

pyntet med blomster og biller - og selvfølgelig blev der serveret kaffe og saftevand. 

http://www.google.dk/imgres?q=gr%C3%B8nt+flag&hl=da&biw=1440&bih=760&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ufKe7RiEiYS3HM:&imgrefurl=http://uddannelsesforum2009.emu.dk/udstillere/oversigt/friluftsraadet.html&docid=9nRHZwdtSbb-yM&imgurl=http://uddannelsesforum2009.emu.dk/billeder/logo/udstillere/logo_friluftsraadet_gif.gif&w=423&h=140&ei=XwutTr6cOM6N4gSqzbSCDw&zoom=1
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Vi fik også det nye røde æble til den flotte 

plakat, vi har på fortrappen. Det satte 

Miljørødderne på plakaten. 

 

En kæmpe tak til alle der deltog i arrangementet 

- og ikke mindst en enorm tak til vores dygtige 

Miljøråd! 

 

Og til sidst en kæmpe enorm tak til Heidi, der er 

Kildeskolens økologiske ildsjæl og drivkraft bag 

6 års arbejde med miljøet!    
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Rap i 7. 
Af Zishan Ali 

 

I to dage var 7. klassen og it-

lokalet forvandlet til et RAP-

studie! 

 

Vi havde besøg af de to kendte 

rappere, Andreas og Esben, 

bedre kendt som Kejser A og Elbanovic.  

 

Begge har to gange vundet MC Fight Night og udgivet et par albums. Alt det fandt vi ud af 

til at starte med – og så var banen kridtet op. 

 

Vi fik et historisk indblik i, hvad RAP betyder, Rythm And Poetry. RAP blev for alvor kendt 

i Danmark i midt-80'erne, og blandt pionererne er MC Einar den meste kendte. Det navn 

sagde ikke eleverne ret meget, før de hørte hans superhit Det er jul, det er cool – og så: Nåhr 

ja, ham kender vi da godt.  

 

Det var lidt historie, og 

så skulle eleverne selv i 

gang. Vi havde en ice-

breaker runde, hvor 

eleverne skulle 

introducere sig selv ved 

hjælp af rap, og her 

spiller rim en stor rolle.  

 

Bagefter gik snakken 

om, hvor vigtigt det er at 

kende en masse ord, da 

de jo skaber variation i 

digte og lyrik. Dertil er det vigtigt at bruge metaforer og billedsprog, da disse sætter tankerne 

i gang, virkelig fedt. 

 

Nu var eleverne klar til at skrive deres egen rap-tekst. Der blev arbejdet i nogle timer, og da 

teksten var i hus, skulle det rappes. Eleverne øvede og øvede til skolen lukkede og øvede 

videre der hjemme. Næste dag kom lydmanden, Jesper (endnu en pioner, der har indspillet 

med MC Einar), som havde professionel indspilnings udstyr med. Det rap, som eleverne 

havde skrevet, blev øvet og indspillet. 

 

Nu venter vi spændt på, at musikfilerne ankommer – og så er der sørget for musik til 

julefesten. Glæd jer!  
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I ønskes alle en 
glædelig Jul og et 

Godt Nytår! 
 
 

... og vi glæder os til at se jer alle efter juleferien!  


