Kildeskolenyt!
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Sidste måned før sommerferien…
Vi skal til at afslutte skoleåret 2016-2017.
I maj afholdt vi skriftlige eksamener, der var
biografpremiere med 8. klasse, der blev fotograferet, vi fik
ny uddannelsesvejleder, der var kunst og politiker for en
dag, der var lejrtur for 7. og SFO-børnene byggede et
drivhus.
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* Kalender juni, juli og
august
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Der er kun 16 skoledage tilbage før sommerferien!
Inden da skal vi lige have 32 elever gennem de mundtlige
eksamener i dansk, engelsk, naturfag og historie, der er
Sommerfest, sidste skoledag for afgangseleverne,
dimissionsfest og så skal vi da hygge os fredag den 23/6,
hvor det er sidste skoledag for alle eleverne.
Lige nu er vi ved at lægge sidste hånd på det store
sommerbrev med tilmeldinger og ansøgninger. Brevet er
på vej med posten.
Læs det grundigt og send de udfyldte skemaer retur så
hurtigt som muligt.
Og så ses vi til den skønne Sommerfest.

God sommerferie!
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International) og brugt med dets tilladelse.

Skolekalender
Juni
Torsdag 1.
Fredag 2.

Mundtlig eksamen Dansk - 10. klasse

Mandag 5.
Tirsdag 6.
Onsdag 7.
Torsdag 8.
Fredag 9.
Lørdag 10.

FRIDAG - Pinse - hele skolen er lukket

Mandag 12.
Tirsdag 13.
Onsdag 14.
Torsdag 15.
Fredag 16.

Mundtlig eksamen Historie - 9. klasse

Mandag 19.
Tirsdag 20.
Onsdag 21.

Torsdag 22.
Fredag 23.

Mandag 26.
Tirsdag 27.
Onsdag 28.
Torsdag 29.
Fredag 30.

SOMMERFEST! Vi starter 13:00

Mundtlig eksamen Engelsk - 9. klasse
Mundtlig eksamen Engelsk - 10. klasse
Mundtlig eksamen Engelsk - 10. klasse
Forældremøde 1. klasse
Mundtlig eksamen Naturfag - 9. klasse
Mundtlig eksamen Fysik/kemi - 10. klasse
Sidste skoledag for afgangselever! Karameller og vandkamp
SFO og Klub har åbent resten af dagen
Kl. 19:00 er der fest for afgangseleverne og deres forældre
Forældremøde 4. klasse
SIDSTE SKOLEDAG FØR SOMMERFERIE
MORGENMAD OG HYGGE
SFO og KLUB har åbent resten af dagen

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

SFO og Klub er åbne
hele ugen 7-17

Husk Sommerfesten lørdag den 10. juni!
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Juli og august
Mandag 3.
Tirsdag 4.
Onsdag 5.
Torsdag 6.
Fredag 7.

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

SFO og Klub er åbne
hele ugen 7-17

Mandag 10.
Tirsdag 11.
Onsdag 12.
Torsdag 13.
Fredag 14.

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

SFO og Klub er åbne
hele ugen 7-17

Mandag 17.
Tirsdag 18.
Onsdag 19.
Torsdag 20.
Fredag 21.

Skole, SFO og Klub er lukket hele ugen

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

Skole, SFO og Klub er lukket hele ugen

Mandag 31.
Tirsdag 1.
Onsdag 2.
Torsdag 3.
Fredag 4.

Skole, SFO og Klub er lukket hele ugen

Mandag 7.
Tirsdag 8.
Onsdag 9.
Torsdag 10.
Fredag 11.

SFO og Klub åbne 7-17
SFO og Klub åbne 7-17
SKOLESTART!

Mandag 14.
Onsdag 16.
Mandag 21.

FORÆLDREMØDE 9. - 10. KLASSE 19:00
FORÆLDREMØDE 5.- 8. KLASSE 19:00
FORÆLDREMØDE 0.- 4. KLASSE 19:00
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Invitation til
Støtteforeningens
Sommerfest
Lørdag d. 10.juni 2017 kl. 13:00
 Elevernes fantastiske underholdning 13:30-14:45
 Vores berømte flæskestegssandwich og kyllingeburger
 Kaffe, kage og abemad
 Øl og sodavand
 Hoppeborg og anden sommersjov!
Dørene åbnes kl. 13:00 – vi slutter kl.16:30.
Vi glæder os til at se jer og jeres familier til denne hyggelige dag
på Kildeskolen!
Kærlig hilsen
Støtteforeningen
4

Biografpremiere
Så kom forløsningen endelig, vi havde
biografpremiere på det afsluttende praktiske
projekt i filmkundskab for 8. klasse.
Eleverne har i mange, mange timer beskæftiget
sig med forskellige filmkategorier, lavet
optagelser på mulige og umulige tidspunkter og
steder samt redigeret filmen. De hold, der
redigerede, måtte tage pauserne til hjælp, så
madpakken blev klemt ned, mens optagelserne
løb over skærmen.
Afslutningen blev en fed biografpremiere med
salg af billetter, popcorn og sodavand. Projektets
filmplakat kommer op på væggen på 1. sal - ved
siden af filmplakaterne fra de foregående års
filmprojekter.

En hilsen fra vores nye
uddannelsesvejleder, Katja
Kære unge og forældre på Kildeskolen
Mit navn er Katja Schertiger, og jeg er vejleder fra UU
København.
Jeg glæder mig over Kildeskolens varme velkomst og ser
frem til vores samarbejde! Jeg vil være på vejlederkontoret
på forskellige dage og kan kontaktes på he5n@buf.kk.dk
og telefon 2420 1528.
Det fungerer godt, når jeg får en mail eller SMS med navn,
klasse, skole og et par stikord om emnet, man gerne vil tale om, så vender jeg hurtigst muligt
tilbage.
Mange sommerhilsener - Katja
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Tag et kort - og fortæl andre om vores dejlige skole!
Af Christine Astrupgaard
Vi har jo den skønneste skole!! Det
kan vi vist ikke være uenige om.
En skole hvor der er plads til alle, og
hvor vi har niveauopdelt
undervisning, så ingen går tabt.
En klar mobbepolitik og et
forældresamarbejde, der rent faktisk
fungerer!
Vi har engagerede lærere, der
brænder for det, de laver - og nogle vidunderlige, glade og skønne elever!
Og så har vi et Qual - noget ingen andre skoler har - hvor elever lige kan blive samlet op,
hvis noget er for svært.
Vi har stadig ledige pladser i nogle klasser, og DU kan hjælpe os med at fylde dem op.
Tag nogle reklamekort og del ud til dine naboer, venner eller bekendte.
Der står en kasse med kort i vindueskarmen ved indgangsdøren - tag dem du vil bruge!

Tandplejevagtordning for børn og unge på
Frederiksberg og i Københavns Kommune
Børne- og Ungdomstandplejen har som sædvanligt vagtordning i sommerferien 2017:
Adresse: Tandklinikken Brønshøjvej 17,
Telefon: 3530 2160
Åbningstid: Mandag – fredag kl. 8.00 – 14.00
Klinikken er åben for tidsbestilling i ovennævnte tidsrum i tilfælde af behov for akut
tandbehandling, i perioden 01.07.2015 til 07.08.2015 (begge dage inkl.)
Ved tandpine eller tandskader uden for åbningstiderne henvises til:
Privatpraktiserende tandlæge eller
Tandlægevagten Oslo Plads 14, 2100 København Ø. tlf. 35 38 02 51.
Ved større tandskader rettes henvendelse til akut telefonen på nr. 1813
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Eksamen
Det summer på 2. sal. Efter
afslutning af de skriftlige
eksamener er eleverne i gang
med de mundtlige.
15 elever fra 9. går op i dansk,
engelsk naturfag og
udtræksfaget historie.
17 fra 10. går op i dansk,
engelsk og fysik.
Traditionen tro har vi ikke
læseferie på Kildeskolen - hver dag bliver brugt på forberedelser, og så gennemgår eleverne
et forløb i faget Kommunikation og Performance, noget helt specielt for vores skole.
Eleverne i 9. klasse arbejder også med de produkter, som
de skal medbringe til eksamen i historie - uanset om det
handler om D-Dag eller Den Danske Grundlov.
De er parate!
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Kunst
På 2. sal har pigerne fra 7. klasse
lavet en kunstinstallation kaldet
Blomsterhaven med græs på
panelerne og spændende dimser i
luften. God ide piger!

Andre piger tog en dag turen op på kontoret
for at vise deres kreationer - wow, smukt!

Og endelig kom tre drenge forbi
med deres flotte tegninger, som
de gerne ville have i
Kildeskolenyt .
Det var en fornøjelse at høre om
alle deres ideer og forklaringer.
Gad vide hvem der er de næste?
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Politiker for en dag
Af Zishan Ali

Politiker for en Dag er Folketingets
interaktive besøgscenter for elever, der
går i 8. eller 9. klasse. Det fungerer
som et rollespil, hvor eleverne arbejder
med lov- og beslutningsforslag, holder
taler og deltager i afstemninger, som
om de var medlemmer af Folketinget.
Onsdag den 24. maj tog 8. klasse til
Christiansborg. Her skulle eleverne
være politikere for en dag. Ved
indgangen mødte vi en
folketingsbetjent, som tog os med til et
300 m2 stort lokale i kælderen under bygningen. Her var en masse it-udstyr og en lille
Folketingssal.
Eleverne fik hver en rolle som medlemmer af Folketinget og medlemmer af et parti. I løbet
af spillet arbejdede de med lov- og beslutningsforslag, hvor de skulle sætte sig ind i, hvad det
betyder for samfundet, hvis et forslag blev vedtaget. Eleverne blev også stillet over for
argumenter for og imod og skulle nu finde ud af, hvad de selv mente.
Der skete rigtig meget i de
tre timer, spillet varede.
Der blev arbejdet i fire
forskellige partier med tre
forskellige lovforslag. Der
var sat skærme op, hvor
forskellige personer
dukkede op og
argumenterede, og
undervejs blev der holdt
taler fra Folketingets
talerstol, hvor formanden
holdt styr på salen. Det
hele endte med afstemninger. Spændende.
Lige til sidst: Vi fik stor ros af folketingsbetjenten, som styrede spillet. Han synes, at
eleverne havde været rigtig gode, og som han sagde: ”Jeg har noget at sammenligne med!”
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Lejrtur til Helsingør med 7. klasse
Af Zishan Ali. klasselærer
Mandag den 28. april 2017 blev det endelig tid til at besøge en verdenskendt by, nemlig
Helsingør. Vi havde virkelig set frem til turen, nok skulle vi ikke langt fra København, men
Helsingør er da bare en by, der skal opleves!
Vi havde lejet nogle hytter med flot
udsigt til stranden. Vejret var dog ikke
helt på vores side, så der var rigelig tid
til indendørs hygge med snak, UNOspil, make-up og masker.
På udflugten til Øresundsakvariet fik vi
lov til at komme på speedbådssafari på
Øresund. Det var ret vildt! Efter turen
fik vi vaders på og fiskede. Fangsten
bragte vi til Øresundsakvariet, hvor vi sorterede dyrene og fik at vide, hvad vi egentlig havde
fundet. En masse medarbejdere kom og fortalte, at to af vores fisk var ørreder, som de ikke
havde set i de sidste 8 år.
På Teknisk Museum så vi, hvordan
teknologien har udviklet sig. Vi fik
fantastisk undervisning af lederen for
skoletjenesten om kandestøberi,
børnearbejde og datidens maskiner.
Eleverne prøvede også at samle en
motordel til en støvsuger på et
samlebånd. Det gik ikke særlig godt, så
vi blev fyret alle sammen. En meget
levende indsigt i, hvordan
arbejdsmarkedet virker!
På Kronborg Slot så vi skulpturen af sagnlegenden Holger Danske. På denne tur havde vi
ingen guide, for eleverne havde nemlig forberedt præsentationer om forskellige emner:
Slottets historie, de mange fester, krigene og kasematterne med spøgelser. En gruppe havde
også arbejdet med Shakespeares Hamlet, og da vi havde været alle de andre gruppers
fremlæggelser igennem, gav det fuldstændig mening, hvorfor Shakespeare havde valgt
Kronborg i sin historie.
En anden dag fik vi fat i en virkelig god guide, Elsinore Walk. Den bog skal man bare have
med, for der er så meget at opleve i Helsingør. Et fantastisk stykke Danmarkshistorie lige
rundt om hjørnet! Pragtfuld tur!
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Hvad vi forventer af forældrene – 2017
Når forældre indskriver deres børn på Kildeskolen, gennemgår vi skrivelsen Hvad vi
forventer af forældrene.
For nyligt blev skrivelsen ændret, så forældrene bedre kan tage del i samarbejdet.
Her er den nye udgave:
Som forældre skal I sørge for


at sætte jer ind i den studiemetode, vi bruger på Kildeskolen, ved at deltage i foredrag,
seminar eller kurset Lær Hvordan Man Lærer.



at hjælpe barnet med at være klar til dagens arbejde, det vil sige, at barnet har sovet nok,
spist nærende morgenmad og møder til tiden



at barnet har sund og tilstrækkelig mad med i skole, så barnet har energi gennem hele
skoledagen



at barnet har sine arbejdsredskaber (blyanter, kuglepenne, linealer, regnemaskine og
lignende) med i skole, og at der er ordbøger i hjemmet



at barnet har idrætstøj med i skole, og at barnet har tøj med, som passer til årstiden og
dagens aktiviteter



at støtte barnets hjemmearbejde og barnets studie i lektiecaféen



at informere klasselæreren eller skolelederen, hvis barnet ikke trives på skolen, eller
hvis barnet ikke oplever gode faglige fremskridt



at informere klasselæreren og skolelederen, hvis hændelser i barnets liv forventes at
forstyrre barnets skolegang



at ringe til skolen inden skoledagens start i tilfælde af barnets fravær



at deltage i klassens to årlige forældremøder og to årlige forældrekonsultationer



at barnet deltager i klassens ture, lejrture og studieture



at betale skolepenge til tiden hver måned
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Vi forventer også, at I


deltager i skolens to årlige arbejdsweekender



deltager i skolens to årlige arrangementer, sommerfest og julefest



deltager i den årlige generalforsamling

Endelig ønsker vi, at I sørger for


at hjælpe barnet med at finde og deltage i sportslige aktiviteter



at deltage i kulturelle aktiviteter sammen med barnet



at hjælpe barnet med at finde og deltage i kreative aktiviteter



at hjælpe barnet med at opdage og styrke sine talenter



at barnet deltager i hjemmets aktiviteter, så barnet oplever at dets bidrag til familien
virkelig betyder noget
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Historien om et drivhus...
Sand får en god ide: Vi skal have et drivhus i skolegården! Den er SFO-børnene med på.

Så bygger de et drivhus med planter, som
de nu plejer og passer hver dag!
Helt enkelt!
el t
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God sommerferie til alle!

Og en hilsen fra
32 spændte
eksamenselever!
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