Kildeskolenyt!
Papir, papir, papir...
En travl og dejlig april gik med flittige elevers flotte
præstationer, Arbejdsweekend, Ordinær
Generalforsamling, fejring af det 7. Grønne Flag og et
farvel til Karna, som nu går på pension.

Maj 2018
18. årgang nr. 5

Nu kaster vi os over maj, hvor 28 elever går til skriftlig
eksamen, overlevelsesturen Eagle Force afholdes og en
masse elever forbereder sig til årets Sommerfest, der
afholdes lørdag den 9. juni – sæt kryds i kalenderen!
Jo, det bliver en spændende måned.
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Som du sikkert har hørt, skal alle firmaer, foreninger og
skoler indarbejde den nye Persondatalov. Det betyder, at
du snart modtager et brev, der indeholder en række
tilladelser, som vi vil bede dig underskrive og sende retur.
Du vil også modtage et Sommerbrev med tilmeldinger og
ansøgninger om tilskud. Igen: Vi vil bede dig om at
udfylde de passende blanketter og sende dem retur.
Det var så papirarbejdet!
Her til sidst en rigtig god nyhed: SFO'ens Sommerkoloni
er atter en realitet! Den afholdes i slutningen af
sommerferien - husk tilmelding. Vi glæder os!

© 2018 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
Maj
Tirsdag 1.
Onsdag 2.
Torsdag 3.
Fredag 4.

Deadline uddannelsesparathedsvurdering 8. klasse
Skriftlige afgangseksamen: Dansk, skriftlig fremstilling
Skriftlige afgangseksamen: Skriftlig matematik
Skriftlige afgangseksamen: Dansk, retskrivning og læsning

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

Kr. Himmelfartsferie - hele skolen er lukket
Kr. Himmelfartsferie - hele skolen er lukket

Mandag 14.
Tirsdag 15.
Onsdag 16.
Torsdag 17.
Fredag 18.

Mandag 21.
Tirsdag 22.
Onsdag 23.
Torsdag 24.
Fredag 25.

Forældremøde 6. klasse
Forældrekonsultation 2. klasse
OVERLEVELSESTUR EAGLE FORCE fredag, lørdag og søndag
Pinse - hele skolen er lukket
OMFOTOGRAFERING!

Forældremøde 4. klasse

Mandag 28.
Tirsdag 29.
Onsdag 30.
Torsdag 31.

Husk tilmeldinger til sommerferiens aktiviteter!
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Arbejdsweekenden!
I april have vi en Arbejdsweekend med sol og lunt vejr
- så vi koncentrerede os selvfølgelig om en masse
udendørs aktiviteter.
Der blev repareret og malet stakit. Legeredskaber,
bænke, borde og legehus blev malet, der blev fjernet
ukrudt og flyttet sand. Det pyntede! Vi fik også sat
nogle flotte planter i skolegården.
Indendørs blev der vasket vægge i alle fællesrum, i
it-lokale, på trapperne, boldbanen, og toiletterne.
Og så blev der malet: Fællesrummet på 1. sal, to
vægge på toiletterne, gelændere på for- og
bagtrappe og hele indgangspartiet.
Og endelig fik vi "muget ud" og kørt en masse ting
til genbrugspladsen.
Lørdag var vi 30 voksne og børn, og om søndagen
kom 15 - så 45 skønne mennesker afsatte tid til
vores fælles projekt: Kildeskolen!
En kæmpe tak til alle lærere, forældre og elever der
deltog!
Husk at alle de familier, som ikke deltog i én af
årets to Arbejdsweekender med mindst ½ dags
indsats, skal betale de aftalte 500kr.
Beløbet opkræves over PBS sammen med
skolepengene.
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Ferie- og mødeliste 2018-2019
Af Anna Buch Lawaetz
Kære forældre
I får hermed ferie- og mødeliste for næste skoleår.
Den kan også ses på hjemmesiden under Kildeskolenyt og på forsiden.
Hvor der ikke er anført andet, er både SFO, klub og skole lukket. Alle dage er inklusive.
Der forbeholdes ret til ændringer angående fester.

2018
Sidste skoledag fredag d. 29. juni
Sommerskole tirsdag-onsdag-torsdag i uge 27, 28 og 29 fra kl. 10-14
SFO og klub åben i uge 27, 28 og 29 (SFO og klub lukket i uge 30 og 31)
SFO-sommerkoloni uge 32 (SFO/klub er lukket)
SFO og klub åben (hele dagen) mandag d. 13. og tirsdag d. 14. august
Skolestart onsdag d. 15. august kl. 9
Fælles Arbejdsweekend, weekenden d. 6. og 7. oktober
Efterårsferie d. 15. oktober – 19. oktober (SFO og klub er også lukket)
Julefest lørdag d. 8. december
Juleferie d. 21. december – d. 2. januar 2018 (SFO og klub er lukket)

2019
Første skoledag i det nye år d. 3. januar
Vinterferie uge 7, den 11. februar – 15. februar (SFO og klub er åben)
Påskeferie d. 15. april – 22. april (SFO og klub åben d. 15.,16. og 17. april)
Fælles Arbejdsweekend, weekenden d. 27. og 28. april
Store Bededag d. 17. maj
Kristi Himmelfartsferie d. 30. og 31. maj
Grundlovsdag onsdag d. 5. juni
Sommerfest lørdag d. 15. juni
Pinseferie mandag d. 10. juni
Sidste skoledag fredag d. 28. juni
Skolestart 2019/2020 onsdag d. 14. august
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Mad i SFO'en
Af Anne-Marie Spooner, SFO-leder
I SFO forsøger vi at finde den gyldne middelvej,
hvad angår bespisningen om eftermiddagen - alle
børnene skal jo have ordentlig mad.
Vi har børn, der næsten kan spise "hvad som helst"
og andre, som er allergikere - laktose-, gluten- eller
nødde-. Vi har børn, som kun spiser halalkød og
andre, som ikke spiser oksekød. Endelig har vi
børn, som er vegetarer, og nogle, der kun spiser økologiske madvarer. Og endelig er der
yndlingsmad og kræsenhed.
Der er mange hensyn at tage, når næsten 50 børn skal have noget at spise!
Ud over dette har vi fokus på, at børnene får drukket nok - især vand - men også, at de får
grøntsager, citrusfrugter og frugter i det hele taget.
Det er vigtigt, at I beskriver jeres ønsker ved indmeldelsen - og ellers er I altid velkomne til
at komme forbi til en snak - vi vil gerne have alle informationer! Der kan jo også være
perioder, hvor børnene skal hjælpes lidt på vej og huskes på at spise - og der kan være andre
perioder, hvor der skal holdes lidt igen.
Med hensyn til højtider og andre traditioner holder vi os til visse danske normer. Vi hygger
os gerne med farvede boller til Halloween, pebernødder i julemåneden, en godtepose før jul,
og det samme til Fastelavn, hvor vi også får fastelavnsboller med varm kakao. Til Påske går
børnene på jagt efter påskeæg. Vi forsøger at give børnene glæder, som vi mener hører til
god opvækst. Og vi forsøger at ramme den gyldne middelvej.
Vores køkkendame kan tilberede varme pakistanske retter, men ellers holder vi os til
rugbrød, smør, ost og fiskepålæg som makrel, tun og torskerogn samt forskellige nødder,
frugter og grøntsager. Med mange års erfaring ved vi nogenlunde, hvad der falder i børnenes
smag.
Børnene skal have energi og ved at holde os til proteinrig kost, fibre, vand, grønt og frugt
som basis, føler vi os på den sikre side: Der er både noget at vokse af og noget, der giver
energi, som kan brændes af med det samme.
Vi ønsker selvfølgelig at tage hensyn til alle jeres ønsker - men husk på at den mad, vi
serverer, er et tilskud. I er velkomne til at medbringe mad, som kan ligge i SFO'ens køleskab
til der bliver brug for den om eftermiddagen.
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Træning til året overlevelsestur
”Nu kan du se mig – nu kan du pludselig
ikke…”
Foråret er kommet, og det kribler igen i
musklerne for at komme ud på årets fedeste
weekend – overlevelsestur Eaglewatch
Force.
Lørdag den 21. april blev deltagerne
inviteret til en træningsaften, hvor Lars
Najbjerg (far til Noah i 6. kl) og Dennis
(lærer på skolen og arrangør af turen) lærte
deltagerne, hvordan man udnytter et terræn
og bevæger sig i det uden at blive set, så man undgår at blive taget til fange. Deltagerne lærte
at kommunikere indbyrdes med håndtegn og at holde godt øje med hinanden – noget de får
brug for, når vi skal på tur den 18. maj.

Æggonaut!
I 6. klasse skulle eleverne i faget Natur og Teknologi
opfinde et landingsmodul til et råt æg.
Eleverne fik sugerør, tape, køkkenrulle og snor, og så
skulle de opfinde et landingsmodul, som kunne sikre, at
ægget ikke gik itu, når det blev sluppet ud af et vindue på
1. sal og landede på asfalten.
Eleverne frembragte to tekniske vidundere, som de sendte
gennem luften mod asfalten.
Det gik dog ikke så
godt denne gang begge landingsmoduler fejlede og
æggene gik itu.
En "ommer" til de
gæve opfindere!
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Sommerfugle i 3. klasse
For nylig modtog vi en dåse med sommerfugle larver,
der skulle bruges i 3. klasses projekt om biodiversitet.
Larverne har stået i 3. klasse, de har vokset sig større
og er nu ved at forpuppe sig.
Med det bedre vejr går der ikke lang tid, før pupperne
forvandler sig til de flotteste sommerfugle - og tænk
bare - sommerfugle vender tilbage til det sted, hvor de
brød ud af pupperne.

Bille-hotellet
Sidste skoleår byggede daværende 4.
klasse et rigtig stort og flot billehotel.
Vi arbejdede med det i flere uger og fik
lavet nogle gode gemmesteder til
gæsterne. Vi blev dog ikke helt færdige
med at gøre hotellet femstjernet.

Et år efter har den nuværende 5.
klasse fyldt hotellet med grene,
blade og sten.
Så håber vi bare på, at billerne
flytter ind, så vi kan følge deres
liv.
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Genbrugspapir
I 3. klasse har vi indsamlet brugt papir og
lavet nyt papir af det - et spændende
projekt om genbrug.
I alle klasser på skolen er der
papirskraldespande. I 3. har vi brugt det
papir, der ellers bliver smidt ud, til at lave
nyt papir. Vi har klippet skraldet i små
stykker, opblødt det i en uges tid og blendet
det. Resultatet er såkaldt papir-pulp.
Denne pulp kan hældes på en ramme med
net, hvor vandet kan løbe væk. Her efter
trykkes det sidste vand ud med et
viskestykke, og genbrugspapiret stryges.
Nu har man et fint, nyt stykke papir af det
papiraffald, man havde.

Grønne lagkager
Ingen fest uden lagkage!
Til vores flaghejsning,
hvor vi fik det 7. grønne
flag for vores
undervisning i miljø og
bæredygtighed, blev der
lavet lagkager til hele
skolen.
Årets emne er Natur, så
det var ganske naturligt
at kagerne var pyntet
med grøn flødeskum,
kløver og roser.
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FEJRING AF DET 7. GRØNNE FLAG!
Så kom den store dag!
En masse elever har arbejdet
med miljø og natur inspireret
af vores dygtige Miljøråd, som
for 7. år i træk er blevet
belønnet med et Grønt Flag.
Der er meget at være stolt af!
På dagen fik vi igen besøg af
Henrik Palsmark, der
beskæftiger sig med miljø som
medlem af Valby Lokalråd.
Efter elevernes fællessang
holdt Henrik en tale om
vigtigheden af miljørigtige
løsninger og om hvor
inspirerende, det er, at opleve
børn og unge, som beskæftiger
sig med så vedholdende med
miljøproblemer.
Her efter gik turen i gården,
hvor det nye flag blev hejst
under stor jubel. Så gik vi
indendørs, hvor der blev
serveret kaffe, kage og
saftevand, mens de store elever
præsenterede deres mange
projekter.
Her handlede det om
bæredygtig energi,
drikkevandsforsyning, skader
ved rygning, biomasse,
robotter og meget andet.
Sikke en skøn dag!
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Der var lagkager, kaffe og
saftevand - og så var der boder
med de store elevers
projektarbejder om miljø og
videnskabens energiløsninger!
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Karna takker af!
Af Niels Bergstedt, skoleleder
Efter 14 år som skolesekretær går Karna Jensen på pension.
Karna startede på Kildeskolen i 2004, da vi havde til huse på Roskildevej 158, og skolens
leder hed Mariann Lind. Det var de to, som med Karnas mand, Peter, fik skolen flyttet til
større og bedre lokaler på Høffdingsvej 14.
Med Karnas grundighed, ihærdighed og evne til at forstå indviklede juridiske anliggender,
lettede hun overgangen til et nyt lederskab 2006, hvor Anna Buch Lawaetz og jeg fik
overbragt stafetten af Mariann.
Når man titulerer Karna skolesekretær, er det noget af en underdrivelse! Hun har virket som
en dygtig administrator men sandelig også som en erfaren, hjælpsom og klog ven, der aldrig
har sparet sig selv!
Nu går hun på pension og har efterladt koder, nøgler og viden til os andre - ikke mindst til
vores nye skolesekretær, Marie Jørgensen, som Karna har oplært gennem de sidste fire
måneder.
Jeg håber, at Karna finder nogle andre at herse med. De vil få en både krævende og
spændende tid!
Held og lykke med tilværelsen som pensionist, Karna!
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