Kildeskolenyt!
En aktiv måned...
Forår og forår? Det var godt nok koldt de fleste dage, men
så brød solen frem og skolegården blev fyldt med legende
børn uden tonstungt vintertøj.
I marts havde vi besøg af pædagogen og forfatteren
Bernhard Percy, der leverede et par forrygende seminarer
for forældre og lærere - et positivt og livsbekræftende
input, vi alle havde godt af!
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Og ellers er forberedelserne til årets eksamener i 9. og 10.
klasse i fuld gang, så afgangseleverne nu også er parate til
de digitale prøver.
Dennis og Zishan er færdige med de indledende
forberedelser til overlevelsesturen Eagle Watch Force,
som en masse elever glæder sig til.
I april får vi travlt med arbejdsweekend og den ordinære
generalforsamling - og lad os få nogle gode arrangementer
med deltagelse af en masse forældre! Kildeskolen er jo
både børnenes, lærernes og FORÆLDRENES skole.
Husk at melde jeres barn til påske-SFO - der er jo åbent
mandag 10/4 til og med onsdag 12/4.
Vidste du, at vi nu er gået på Facebook? Tag et kik på
siden Kildeskolen i Valby.

© 2017 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
Mandag 3.
Tirsdag 4
Onsdag 5.
Torsdag 6.
Fredag 7.
Mandag 10.
Tirsdag 11.
Onsdag 12.
Torsdag 13.
Fredag 14.
Mandag 17.
Tirsdag 18.
Onsdag 19.
Torsdag 20.
Fredag 21.
Lørdag 22.
Søndag 23.
Mandag 24.
Tirsdag 25.
Onsdag 26.
Torsdag 27.

10. klasse på studietur til
Berlin
Forældrekonsultation 1. klasse

8. klasse er også i Berlin
denne uge

SFO og Klub er åbne
Påskeferie

Ingen undervisning
SFO og Klub er lukkede

Kontakt klasselærer med tilmelding til arbejdsweekenden!
Forældrekonsultation 4. klasse
Overlevelsestur
Eagle Watch Force

AREBEJDSWEEKEND!
Mellem 10:00 og 18:00
SKOLEFOTO
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Vi mødes kl. 19:00 på lærerværelset

Fredag 28.

Husk at der er kaffe i SFO’en den sidste fredag i måneden
mellem 14:00 og 16:00!
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Indkaldelse til Arbejdsweekend
Der er brug for jeres hjælp!
Lørdag den 22/4 og søndag den 23/4 er der arbejdsweekend på Kildeskolen.
I de to dage mødes lærere, forældre og elever for at gøre vores skole pænere og bedre.
Og der er mange projekter:










Der skal vaskes vægge
Der skal males paneler og dørkarme
Indgangsdøren skal males
Håndfang og vindueskarme på trapperne skal males
Vægge og rør skal rengøres i SFO'en
På boldbanen skal væggene males
Der skal plantes i skolegården
Der skal males legeredskaber og legehus
Efter aftaler med klasselæreren kan du hjælpe med at gøre rent, reparere eller
indbinde bøger i dit barns klasse

Jo flere vi bliver, jo mere kan vi ordne.
Vi starter lørdag og søndag klokken 10:00 og holder åbent til 18:00 – der arrangeres
selvfølgelig frokost for alle deltagere!
Vi ses Niels Bergstedt
Kom så meget I kan - giv besked til klasselæreren senest tirsdag den 18/4!

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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Indkaldelse til Ordinær
Generalforsamling

Valby, den 1. april 2017
Hermed indbydes alle forældre til den årlige ordinære generalforsamling.
Dato: Torsdag den 27. april 2017
Tid: Kl. 19:00
Hvor: På lærerværelset

Dagsordenen er som følger:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Valg af dirigent
Valg af referent
Bestyrelsen aflægger beretning
Det reviderede regnskab forelægges til orientering
Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af tilsynsførende
Indkomne forslag
Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være
bestyrelsen i hænde senest mandag den 24. april. Forslag skal sendes/afleveres eller mailes til
Karna, skolens sekretær på 2. sal.

Glæder mig til godt fremmøde!!

Med venlig hilsen
Bjørn Flygenring
Bestyrelsesformand
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Signaturforklaring
I 3. klasse har eleverne arbejdet med
kortlæsning, og vi har snakket om,
hvordan signaturforklaringen bruges
til at forstå et kort.
Eleverne har i nogle uger arbejdet
med at tegne signaturforklaringer
over, hvad skolens lokaler bruges til.
De var rundt på hele skolen og se på
skiltene til lokalerne og fandt ud af,
hvad der er i de forskellige rum. I 3.
klasse opholder eleverne sig mest på
stueetagen, så det var spændende at
finde alle rum og se, hvad der gemmer sig der.
Nu er vi i gang med at lave et kort over skolegårdens biodiversitet - altså biologisk
forskellighed og det er hvor mange forskellige dyr og planter der er på et bestemt område.
Det skal bruges til at sammenligne forår og sommer.

Byen Under Vand
Under overskriften Byen Under Vand var 9.
klasse på Københavns Universitet. Her
arbejdede de med hvordan ekstremt vejr
påvirker byen.
De fleste kunne huske sidste års kraftige
skybrud, så eleverne diskuterede hvordan man
kan løser problemer med oversvømmelse af
kældre og veje.
I flere områder af Malmö har man tænkt
løsninger ind i byplanlægningen.
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Eleverne tog også på et orienteringsløb,
hvor de oplevede, hvordan man
håndterer de store mængder vand, og
hvordan gode arkitektoniske løsninger
kan mindske oversvømmelse.
Efter at have kigget på forskellige
løsninger, fik eleverne til opgave at lave
et nyt design af universitetets
parkeringsplads, med forskellige
løsninger tænkt ind i designet.
Det var spændende at se, hvor
forskellige løsninger grupperne fandt på.

Prøver i 5. klasse

I dette skoleår har eleverne i 5. klasse skrevet stile under samme vilkår som ved en
terminsprøve i 9. eller 10. klasse.
Eleverne lærer at arbejde i en prøvesituation, så det bliver naturligt den dag, det gælder. Og
det handler om koncentration, mad, drikke, skriveredskaber, computere og
skriveprogrammer.
Den prøve, som eleverne lige har lavet, bliver rettet af en anden dansklærer på skolen - lige
som til eksamen. I de kommende skoleår vil der være 3 stile hvert år, som laves på denne
måde.
6

Talent
En klasse var
inviteret til at se
Maddelena spille
med sit
symfoniorkester i
DR-Byens
koncertsal.
Her et billede af
nogle dygtige og
stolte børn.

Digitale
prøver
Fra indeværende skoleår
digitaliseres en stor del
afgangsprøverne.
For at sikre at alle
afgangs-elever føler sig
trygge ved den nye
prøveform, deltog vi i en
række af
Undervisningsministeriets
tester og generalprøver.

Først øvede 9. og 10. klasse sig med Dansk Skriftlig Fremstilling, hvor eleverne fik deres
opgaveformulering fra en hjemmeside under Undervisningsministeriet.
Senere gik eleverne op i Matematik Uden Hjælpemidler, som også foregik gennem
Undervisningsministeriets hjemmeside.
Wi-fi og forbindelser virker og alle har styr på maj måneds digitale eksamener.
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Besøg af Bernard Percy

Pædagogen og forfatteren Bernard Percy var i byen denne måned.
Bernard arbejder for Applied Scholastics. Blandt andet rejser han rundt og laver workshops
og seminarer om børn og uddannelse.
Torsdag d. 23/3 var han på skolen, hvor forældre deltog i et seminar om deres rolle som
forældre.
Lørdag d. 25/3 var Bernard igen på Kildeskolen, men denne gang for at inspirere vores
lærere og give dem tips til at håndtere situationer med eleverne.
Begge arrangementer var til stor glæde og særdeles inspirerende for alle deltagere!
En stor tak til APS for de gode arrangementer.
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Og endelig skinnede solen!

For en gangs skyld var der
tomt i værkstedet!
Ud i skolegården - der skal
spilles fodbold, leges i
legehuset og
klatrestativerne skal i brug.
Og hvorfor? Ganske enkelt
fordi solen endelig brød
frem!
Nu er det forår!
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15-klubben
Når eleverne giver
den en skalle og laver
15 eksamener på en
uge, skal det da
belønnes!
I marts skete det to
gange, at der var rigtig
mange gæster til
traktementet! En af
ugerne var der 21!
Husk at være stolte af
jeres børn!

Udklædningsfest
Forældrene i 5. klasse
medbragte mad til en
buffet, og eleverne
fordelte resten af
indkøbene og opgaverne
imellem sig.
Frederik gav den som DJOKAY på medbragt
diskotek.
Klasselæreren faldt i
svime over de thailandsk
inspirerede kødboller, som
Victorias mor havde lavet,
for det var kræs, og de
smagte bedre end godt.
Der blev sunget, danset, leget og festet til sent fredag aften – godt, at eleverne ikke skulle i
skole dagen efter.
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