Kildeskolenyt!
September med action...
Sikke en måned!
I september kom vi vidt omkring med biotek, kortlæsning,
koncert, lejrskoler, førstehjælp, debatdag om
skærmjunkies, morgensang, studieture til London og
Edinburgh samt meget andet. Det har været en fornøjelse
at se jeres børn "komme i omdrejninger" - der er virkelig
action på skolen!
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Kalender
Arbejdsweekend
Fakta: Børn i naturen
Biotek og signaturer
En dejlig koncert
Unplugged
Førstehjælp
Lejrture og studieture
Morgensang
Er vi skærmjunkier?

I oktober har vi arbejdsweekend, der er terminsprøver for
de store, Tema-uge for alle andre, og så er der
efterårsferie. Man synes jo ellers, at man lige er kommet i
gang!
I dette nummer af Kildeskolenyt! kan du se en
undersøgelse, som er udført af Friluftsrådet. Det her giver
stof til eftertanke - og handling! Hvis du gerne vil vide
mere om undersøgelsen, kan du gå ind på deres
hjemmeside. En anden hjemmeside, der også er
interessant, omhandler de fritidsaktiviteter, som tilbydes i
Valby. Adressen finder du her i bladet.
Vores "skærm-aften" var spændende, men alt for få kendte
til arrangementet - derfor gentager vi debatten i november
måned.

Vigtigt: Linje F kører ikke fra 1/10 til 25/10

© 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
Oktober

Mandag 1.
Tirsdag 2.
Onsdag 3.
Torsdag 4.
Fredag 5.
Lørdag 6.
Søndag 7.
Mandag 8.
Tirsdag 9.
Onsdag 10.
Torsdag 11.
Fredag 12.

Mandag 15.
Tirsdag 16.
Onsdag 17.
Torsdag 18.
Fredag 19.
Mandag 22.
Tirsdag 23.
Onsdag 24.

ARBEJDSWEEKEND - husk at melde jer til hos klasselæreren!
Vi er i gang begge dage mellem 10 og 18 - kom den tid, I kan.
TEMAUGE 0.-8. klasse

Terminsprøver
9. og 10. klasse

Årets løb - husk idrætstøjet!
SFO'en er åben resten af dagen
EFTERÅRSFERIE – hele skolen er lukket!
Hvad med en familietur i naturen?

Forældrekonsultation 9. klasse
Forældrekonsultation 10. klasse
Forældrekonsultation 1. klasse
Forældrekonsultation 5. klasse
SKILLS i Bella Center - Om uddannelse. 8., 9. og 10. klasse

Torsdag 25.
Fredag 26.
Mandag 29.
Tirsdag 30.
Onsdag 31.

Forældrekonsultation 3. klasse

Og så er der kaffe i SFO’en fredag den 26.
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ARBEJDSWEEKEND
Kære forældre,
Så er der brug for jeres hjælp igen!
Lørdag den 6/10 og søndag den 7/10 er der ARBEJDSWEEKEND på skolen.
I de to dage skal vi ordne huset og skolegården.
Nogle forældre kommer en hel dag, andre en halv dag.
Der er mange projekter: Der skal rengøres, males og repareres.
Begge dage kører vi fra 10 til 18 – der er selvfølgelig en god frokost begge dage!
På generalforsamlingen blev det besluttet at:
1)
2)
3)
4)

I kan selv vælge, om I vil deltage i arbejdsweekenderne
Deltage betyder, at én forælder er med ½-1 dag i ÉN af de to arbejdsweekender
Forældre, der ikke ønsker at deltage, skal betale 500,- kr.
Beløbet opkræves over PBS efter skoleårets sidste arbejdsweekend

Kom og vær med! Vi hygger os – og får en masse fra hånden!
 - Eller send en mail – sørg for at klasselæreren får besked hurtigst muligt!

Navn: __________________________________________________________
Barnets navn:______________________________________ Klasse: ________
Vi kommer ikke: _____
Vi kommer 1____ 2_____ 3_____ om lørdagen_____ eller om søndagen_____.
Jeg/vi deltager klokken _________til klokken ________
Er der noget, du/I helst vil arbejde med? Ja____ Nej____
Hvis Ja – hvilket?_____________________________________________________
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... det må vi hellere gøre noget ved - alle sammen!
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Bioteknologi-besøg på Københavns Universitet
9. klasse var en tur på
Københavns Universitet for at
lære om bioteknologi og
gen-modificering.
Eleverne beskæftigede sig
med rodfrugten kassava, som
man dyrker i Afrika og Asien.
Kassava er den primære
fødekilde for 600 millioner
mennesker, men den er meget
giftig og skal koges i 3-4
timer for at blive spiselig. Det
ødelægger desværre plantens
næringsstoffer, og derfor har
man på Københavns
Universitet forsket i at reducere eller fjerne giften.
Eleverne fik prøvet, hvordan man gensplejser planter i laboratoriet, og lærte om teorien bag
genmodificering.

Signaturforklaring
I 3. klasse arbejder eleverne med at
lave deres egne
signaturforklaringer.
De har fået skolens grundplan og
skal indtegne, hvad vi bruger de
mange rum og lokaler til.
Eleverne har været rundt i hele
huset, og hver gang der har været et
ukendt rum, har vi undersøgt det for
at finde ud af, hvad det egentlig
bruges til.
Super god orientering!
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3. og 4. klasse til koncert
Et Musikalsk knus fra Christine
Hvad gør man,
når man pludselig
modtager en
invitation til en
koncert – få dage
før den afholdes?
Man siger
selvfølgelig JA
TAK!
Så Nyla og
Christine tog med
3. og 4. klasse til
koncert på
Dronning Ingrids
Plejehjem i
Sjælør.
Det var dog ikke et "pensionistkor", vi skulle opleve – det var en børnekoncert med titlen:
Univers på vers - på tværs af generationer.
Og det må man sige, det var. Den ældste tilhører var 105 år - og så var der jo os.
Vi var så heldige at opleve selveste Anders Jacobsen med et helt fantastisk band.
Anders og bandet modtog Børnejazz prisen i 2015. Og det forstår man sandelig godt!
Super professionelle og meget dygtige musikere og sangere. Eleverne oplevede både skøn
sang og basun-, tromme- og guitar-soloer. Skøøøøøøønt!
Med os hjem havde vi dejlig musik i kroppen, sjove rim i hovedet, en super CD og
sangbøger med alle sangene - så vi også selv kan gå i gang med både Tandbørste-sangen og
Robot-kærligheds-duetten.
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Unplugged
Vi er ved at afslutte vores arbejde med
Unplugged i 4. klasse.
Vi har kigget på, hvordan man kan
spare elektricitet hjemme hos sig selv trække stikket ud på dårlige
energivaner!
Et godt eksempel er at tage opladeren
ud af stikkontakten, når man ikke
bruger den. Og at tænke sig om, før
man slår strømmen til.
Vi har også set, hvordan man kan lave
strøm på forskellige måder - i den
forbindelse kørte vi med brintbil i
klassen.

Undersøgelse af
ferskvand
I 7. klasse skal eleverne arbejde med
feltundersøgelser i faget biologi, hvor de skal
ud i naturen og indsamle data for at finde ud,
hvordan den fungerer.
Eleverne har hentet ferskvand fra forskellige
søer i områderne Hvidovre og Rødovre, og
er nu ved at undersøge de små dyr, der lever
i vandet.
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Førstehjælp i
5. klasse
Så er vi kommet igennem
teorien, hvor eleverne har
lært, hvad man skal gøre i
forskellige situationer, hvor
der er brug for førstehjælp.
Nu øver eleverne sig i at
lægge andre i aflåst sideleje
og at give hjertelungeredning - inden længe
er de eksperter!

Naturvidenskabsfestival på Frederiksberg
6. klasse deltog i årets
Naturvidenskabsfestival på
Metropol, Frederiksberg.
Festivalen er et stort
arrangement, hvor lokale
elever fra 8. klasse og
lærerstuderende fra
Metropol har workshops og
boder med formidling af en
masse naturvidenskabelige
emner.
Zoo havde udlånt en række
dyr, som man kunne se eller
røre. Der var både en
leopard, en gekko, en
slange, en mus, vandrende pinde og kakerlakker.
Man kunne se lyd, vand der løb opad og smage melorme, store larver, blæksprutter og
tangchips. Der var også et dilemma-spil om kloning af mennesker - så det blev til en rigtig
spændende tur .
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2. og 3. klasse på lejrskole
Af Lilian og Jens Dohn
Mandag den 3/9 tog 2. og 3. klasse med bus
og tog til Hvalsø, hvorfra vi vandrede de
sidste par kilometer gennem skoven inden vi
ankom til spejderhytten. Her spiste vi straks
vores medbragte mad og blev installeret.
Bagefter var det tid til at dyrke den populære
lejrskole-hobby ”snitte pinde” samt se sig om
og finde frøer i vandhullet ved siden af
hytten. Herefter tog Jens med fire hjælpere til
Hvalsø for at købe ind.

Tirsdag var der kryds-og-bolle-spil om formiddagen.
Eleverne blev inddelt i hold, som hver lavede en
kæmpe spilleplade af 4 rafter. Herefter lavede
holdene 3 krydser af pinde og 3 boller af bynke. Så
var der turnering! Om eftermiddagen stod den på
orienteringsløb efter kort. Ved første post skulle
eleverne huske 10 ting, som de fik lov til at se på i 20
sekunder. Ved anden post skulle hvert hold finde
mindst 3 stykker affald i naturen og hjembringe det
til hytten.
Onsdag tog vi på ekskursion til Avnsø bevæbnede
med fiskenet. Holdene fiskede efter vanddyr, og de
fandt både skorpiontæger, igler, snegle, muslinger og
vandmider.
Torsdag skulle vi rundt og finde geocaches, og det lykkedes at finde én ved hytten, som vi
ellers forgæves ledte efter sidste år. Den var ganske lille og gemt i en sprække i et træ.
Inden aftensmaden gik alle en tur ned til Avnsø igen, og på vejen hjem fandt vi endnu en
geocache. På turen så vi både levende mus, biller og rådyr.
Fredag var hjemrejsedag, så den stod på pakning, rengøring og en god gåtur til bussen.
På vejen kom skraldemanden for at tømme hyttens containere. Eleverne og den store
skraldevogn delte vejen i god ro og orden. Dejlig og lærerig tur!
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Morgensang!

En gang om måneden samles vi til morgensang - det er hyggeligt!

Søg på fritidsguiderne.kk.dk/
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En hilsen fra London

I september tog 10. klasse med Niels og Rikke til London.
Formålet med turen var at udfordre de unge
mennesker med at klare sig på egen hånd i en
storby, hvor man overhovedet ikke taler dansk!
Som dagene gik, var det eleverne, der med stedse
stigende sikkerhed førte os ad byens utallige veje og
transportmidler.
Vejret var med os, så den stod på let påklædning og
10-12 timers daglige traveture gennem London med
dens 10 millioner indbyggere, bunkevis af
seværdigheder og massevis af muligheder for
indkøb af billigt men godt tøj. Et sandt Nirvana for
de unge!
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Det foretrukne transportmiddel var selvfølgelig
dobbeltdækkerne. Fra øverste etage kunne vi både
orientere os og opleve byens pulserende liv. Og ellers
var det skoene, der blev slidt - mindst 12 km om
dagen, mange tusinde skridt.
Undervejs besøgte vi blandt andet Westminster, British
Empire Museum, Covent garden, Buckingham Palace,
London Museum og Tower Bridge. Efter en pragtfuld
sejltur på Themsen lagde vi an ved Greenwich, hvor vi
steg op til Observatoriet for at se den berømte 0-linje.
Det var lidt svært at returnere til Danmark!
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En tur til Kerteminde
Af Karen Marie Juel, klasselærer
En rask gåtur fra Kerteminde, gennem skoven, over
markerne og ind i skovbrynet førte 5. klasse til
spejderhytten, som hører under det smukke gods,
Lundsgård på Nordfyn.
Her skulle vi bo de næste dage for at opleve naturen
på nærmeste hold!
Det blev til
en masse
spændende
udfordringer
og
opdagelser:
Hvordan er
det at løbe over en mudret mark? Hvad så, hvis det
sker i mørke? Er det rigtigt, at en krabbe ligger helt
stille, når man lægger den ind på tungen og lukker
munden ? Ja, krabben lå stille. Kommer der vand i
støvlerne, når man glider på en sten neden for klinten.
Det gjorde der. Hvordan fælder man et træ? Det skal
opleves. Vi vil gerne have æbler. Så op i træet og
plukke. Hvad er en kløvermark? Hvad er
landbrugsmaskiner?
Alt det og meget mere fandt vi ud af på vores dejlige mini-lejrskole - som også blev en
succes på grund af hjælp fra forældre
og bedsteforældre!
Tak for hjælpen!
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Studietur til Edinburgh
Af Maria Märcher, engelsklærer
Søndag den 16. september kl.19:00 var det tid
til at 9. klasse, Zishan og undertegnede skulle
af sted på studietur til den skønne skotske
hovedstad, Edinburgh.
Efter en del forsinkelser ankom vi til hotellet
kl. 01 nat (kl. 2 dansk tid!), fik checket ind og
kunne straks kaste os under dynerne. Det var
tiltrængt!
Næste dag vågnede vi op til én af de dejligste
byer i verden med luften, summende af
historisk stemning og en smittende åbenhed –
man følte sig velkommen lige med det
samme. Denne dag startede vi med at besøge
Edinburgh Castle, som er et storslået og
velbevaret borganlæg, der knejser sig stolt på
toppen af en udslukt vulkan midt i byen.
Her så vi de skotske kronjuveler, en verdensberømt middelalder-kanon og blev mødt af en
fabelagtig udsigt over byen. Efter besøget slap vi eleverne løs, så de på egen hånd kunne
undersøge, hvad byen ellers bød på. Opgaven var
blandt andet at lære lidt skotsk (gælisk) ved at tale
med fremmede mennesker på gaden. Om aftenen
mødtes vi på hotellets fine udendørs terrasse for at
snakke om dagens begivenheder.
Tirsdag startede dagen med et byløb. Klassen delte
sig i grupper, som fik opgaverne udleveret. Der var
mange forskellige poster med udfordringer, der
skulle løses rundt om i byen. Der var steder, der
skulle besøges, der var ting, der skulle gøres. Efter
løbet mødtes vi foran den berømte attraktion ”The
Edinburgh Dungeon” – en slags levende
teatermuseum om byens grumme fortid. Alle
hvinede og skreg til den store guldmedalje - og der
blev grinet en masse undervejs!
Onsdag var en storm på vej ind over landet, hvilket
var super uheldigt, da denne dag egentlig bød på en
sejltur på den skønne sø, Loch Lomond. Vi
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improviserede og tog i stedet på en fælles fodtur i det ”skønne” vejr op til det smukke Calton
Hill, et fantastisk udsigtspunkt på en bakke, hvor vi så det storslåede National Monument.
Heftige stormstød og voldsom regn tvang os dog ned igen! Så det var mere fornuftigt at
bruge de næste 4 timer på at shoppe - indendørs, forstås. Senere mødtes vi foran Mary
King’s Close, byen under jorden, hvor vi deltog i en fantastisk tur om Edinburghs fortid.
Herefter var der aftensmad, lidt fritid og aftenmøde kl. 21.
Torsdag var studieturens sidste dag.
Vejret artede sig heldigvis bedre, så vi
nu kunne tage til Loch Lomond uden
at blive søsyge. Vi forlod hotellet
tidligt, og efter en 2-timers togtur
ankom vi til den lille by Balloch, der
ligger ved søens bred. Det blev en
skøn sejltur, især på udvejen, hvor
vejret var med os. Dejligt med den
fabelagtige natur i det skotske højland.
Om eftermiddagen kom vi tilbage
hovedstaden, og efter de sidste indkøb
mødtes vi alle til fælles aftensmad på
en restaurant.
Vi spiste godt, hyggede og grinede og så skulle vinderne af byløbet
afsløres! Vindergruppen fik de
smukkeste skottehatte med rødt hår og et kæmpe bifald!
Da mørket faldt på, var det tid til
“Ghost Walk” – en guidet tur rundt i
den uhyggelige og grusomme verden
fra Edinburghs fortid. Turen sluttede
på en hjemsøgt kirkegård, hvor
stemningen var gejlet op og vores
guide sørgede for god humor og super spændende (uhyggelig) viden. Desværre talte han med
MEGET tyk skotsk accent, så det var ikke alt, eleverne forstod - men det var en dejlig
oplevelse alligevel! Tilbage på hotellet var det tid til at pakke - og så i seng! Tror nok, at vi
alle var godt trætte i benene efter den lange dag med rigtig mange skridt på kontoen.
Fredag morgen mødte os med det smukkeste vejr. Øv, vi ville gerne blive her bare
én dag mere! Efter en hyggelig morgen, drog vi til lufthavnen, hvor flyet bragte os
hjem til Danmark – godt trætte og med rygsækken fuld af en masse gode
oplevelser! Endnu en dejlig tur til det skotske land!
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På opfordring af flere forældre tager vi den én gang mere:

INVITATION TIL
DEBAT-DAG SKOLEN

Er vi skærmjunkier?
For nyligt viste DR2 programmet Eksperimentet: Familien som skærmjunkier
Vi ser programmet sammen og får en debat
Hvordan påvirker skærmen dit barn og din familie?
Skal vi gøre noget ved det?
Vi mødes på 2. sal

Torsdag den 15. november 16:30 til 18:30
Hilsen fra Maria, Christine og Karen Marie


Sæt mærke i kalenderen

Tag børnene med!
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