Kildeskolenyt!
En ny hverdag…
0. til 5. klasse på skolen hver dag.
6. til 10. klasse hjemme - fjernundervisning.
Fælles arrangementer aflyst eller udsat.
Eksamener aflyst.
Sådan ser vores nye hverdag ud lige nu!

Maj 2020
20. årgang nr. 5
Kildeskolen
Høffdingsvej 14
2500 Valby
Kontor: 38790140
Lærervær.: 38797140

Men det er ikke alt sammen kvide og kval! Vi har lært at
bruge en usædvanlig situation maksimalt, holder flaget
højt og giver eleverne en spændende og lærerig hverdag –
på og udenfor skolen!
Nyd billederne her i Kildeskolenyt! – de taler for sig selv.
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Skolekalender
Maj
Fredag 1.
Mandag 4.
Tirsdag 5.
Onsdag 6.
Torsdag 7.
Fredag 8.
Mandag 11.
Tirsdag 12.
Onsdag 13.
Torsdag 14.
Fredag 15.
Mandag 18.
Tirsdag 19.
Onsdag 20.
Torsdag 21.
Fredag 22.

Undervisning af alle elever i 0. til 5.
klasse på skolen mellem 9:00 og
14:00
Fjernundervisning af alle elever i 6.
til 10. klasse mellem 9:00 og 14:00

ALLE FÆLLES
ARRANGEMENTER ER
AFLYST

Fortsat undervisning af alle elever i
0. til 5. klasse på skolen.

Vi håber, at alle
elever i 6. til 10.
klasse kan vende
tilbage til skolen!

Mandag 25.
Tirsdag 26.
Onsdag 27.
Torsdag 28.
Fredag 29.

Skolefoto er udsat til 15. og 16. juni
Husk tilmeldinger til sommerferiens aktiviteter!
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Sang til Dronningen

Torsdag den 16/4 blev dronningens fejret med fødselsdagssang foran skolen.

Og sang i
gården
Og samme dag tog
vi en fællessang i
skolegården.
Det er nu rart at
mødes igen efter
den lange
adskillelse.
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Når dagens starter

Hver morgen er der SFO mellem 7:00 og
9:00.
Lærerne mødes kl. 8:45 for at planlægge
dagens undervisning og aktiviteter.
Alle elever får afsprittet hænderne ved
indgangen – ingen forældre kommer ind på
skolen. Så er dagen i gang.

Eksamener
Hver torsdag deler vi
fortsat certifikater ud for
afsluttede fag.
Det foregår selvfølgelig
udendørs, når det kan lade
sig gøre!
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Indendørs undervisning

Lige nu står fem klasseværelserne helt
tomme – for 6. til 10. klasse er hjemme og
modtager fjernundervisning mellem 9:00
og 14:00.
Men der er liv og aktivitet i de andre
klasser!
Alle elever fra 0. til 5. klasse er med på at
vi skal have en god skoledag!
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Udendørs undervisning og aktiviteter

Men undervisningen foregår også udendørs – når
vejret ellers tillader det, og har det da heldigvis gjort
det meste af april!
Musikalsk øvelse med xylofoner, leg og sport – og
ikke mindst et socialt godt samvær.
Jeres børn har sandelig forstået, at vi skal passe godt
på hinanden.
Og så er der jo også alle SFO’ens aktiviteter i det fri
om eftermiddagen mellem 14:00 og 17:00.
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Fjernundervisning
Og til sidst lidt om
fjernundervisningen af 6. til
10. klasse!
Det er blevet til en skøn
blanding af fælles bagning,
fysiske formler, matematik,
dansk, engelsk, tysk – ja selv
samfundsfag kan lade sig
gøre!
Det kører godt – men vi
håber bestemt, at eleverne
kan vende tilbage 11/5!
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Ferie- og mødeliste i skoleåret 2020-2021
Af Anna Buch Lawaetz

I får hermed ferie- og mødeliste for næste skoleår.
Den vil også kunne ses på hjemmesiden under fanen Kildeskolenyt.
Hvor der ikke er anført andet, er både SFO, klub og skole lukket. Alle dage er inklusive.
2020
Sidste skoledag fredag d.26. 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 – med forbehold i denne tid (SFO/klub er lukket)
Skolestart mandag d.10. august kl. 9
Fælles efterårsrenovering, weekenden d.3. og 4. oktober
Efterårsferie d.12.- 16. oktober (SFO og klub er også lukket)
Julefest lørdag d.5. december
Juleferie d. 23.december - d.3. januar 2021 (SFO og klub er lukket)

2021
Første skoledag i det nye år - d.4. januar
Vinterferie uge 7, den 15. februar-19. februar (SFO og klub er åben)
Påskeferie d. 29.marts – 5.april (SFO og klub åben d. 29.,30. og 31.marts)
Fælles forårsrenovering, weekenden d.17. og 18. april
Store Bededag d. 30. april
Kristi Himmelfartsferie d. 13.-16. maj
Pinseferie mandag d. 24. maj
Sommerfest lørdag d.12. juni
Sidste skoledag fredag d.25. juni
Skolestart 2021/2022 onsdag d.11. august
Der forbeholdes ret til ændringer angående fester, og ligeledes SFO-kolonien i den
nuværende Corona-tid. M.v.h. Anna Buch Lawaetz.
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