Kildeskolenyt!
Godt i gang igen!
Sommerferien er overstået, eleverne er tilbage og vi er
godt i gang!
Skoledagen er næsten normal: Forældrene kan komme ind
på skolen, vi kan bruge alle lokaler, eleverne kan studere
alle fag og de kan komme på ture ud af huset.
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Men der er stadig mange restriktioner! Der skal sprittes
eller vaskes hænder når eleverne ankommer, skifter
lokaler, spiser, kommer ind fra frikvarter, vender tilbage
fra ture og tager hjem. En mindre forkølelse betyder
hjemsendelse og corona-test, certifikatuddeling foregår i
klasserne og selv om forældrene kan deltage i fælles
møder, må de kun komme 1 voksen per elev!
Eleverne gør det fantastisk godt i det daglige – de indretter
sig efter begrænsningerne og studerer på livet løs i disse
næsten normale skoledage. Ingen sure miner – vi gør bare
det bedste, vi kan!
Og så er der et spændende forældreinitiativ på vej,
BOGKLUBBEN! Læs om det her i Kildeskolenyt! og
vær med fredag den 25/9 kl.16:00.
I september afholder vi også seminar for forældre om
læringsmetoden – vælg én af de to dage og deltag.
Jo – vi er skam godt i gang igen!
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Skolekalender
September
Tirsdag 1.
Onsdag 2.
Torsdag 3.
Fredag 4.
Mandag 7.
Tirsdag 8.
Onsdag 9.
Torsdag 10.
Fredag 11.
Mandag 14.
Tirsdag 15.
Onsdag 16.
Torsdag 17.
Fredag 18.
Mandag 21.
Tirsdag 22.
Onsdag 23.
Torsdag 24.
Fredag 25.

9. klasse på studietur til
Skotland

Seminar om læringsmetoden 18-20
Skills-dag i 8. klasse

Seminar om læringsmetoden 18-20
Forældrekonsultation 6. klasse
Første møde i BOGKLUBBEN kl. 16:00 – Vigtigt-vigtigt-vigtigt!

Mandag 28.
Tirsdag 29.
Onsdag 30.

Der er fælles arbejdsweekend
lørdag den 3. og søndag den 4. oktober.
Vi åbner dørene kl. 10:00 og slutter kl. 18:00.
Meld jer til hos klasselæreren.
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Nye ansigter...
I år er der atter mange nye
ansigter på skolen – og
især i 0. klasse, hvor 17
børn havde deres første
skoledag hos Helle.
Forældrene var
selvfølgelig med – for det
er nu helt specielt at
begynde at gå i skole!
For øvrigt havde mange af
børnene allerede været
med i Sommer-SFO og på
Koloni, så det var ikke helt
nyt at være her. Nu skal de
lære at være skoleelever, at
læse, skrive og regne – og
det bliver spændende!
I 10. klasse kom 7 fra
andre skoler og klassen
tæller nu 15 elever med
Anne-Mette som
klasselærer.

VELKOMMEN!

… og så er der endda plads til flere!
Hvis du kender nogen, som leder efter en skole, som har fokus på den enkelte elevs faglige
og sociale trivsel, må du gerne anbefale Kildeskolen.
Men det må gerne ske hurtigt – skoleåret er i fuld gang, og staten lukker for årets tilskud den
5. september.
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Årets første fælles forældremøder
I august afholdt vi tre fælles
forældremøder – ét for klasserne på
hver sal.
På møderne gennemgik vi årets nye
skemaer, elevplaner, mobilregler og alt
andet, som danner rammerne for et godt
samarbejde mellem elever, lærere og
forældre.
Efter hvert fællesmøde mødtes
forældrene med klasselærerne for at
aftale, hvad der skal ske i løbet af året.
Det er en fornøjelse at se det gode
fremmøde – 1 forældre per elev – og
den store interesse for et tæt
samarbejde!
Vi glæder os!

Den gode ordbog til
alle børn og unge
Vi anbefaler varmt, at alle elever får
installeret Christian Aagaards ordbog Din
Danske Ordbog på mobilen – den er til børn
og unge, og den er let at downloade fra App
Store.
Din Danske Ordbog er den bedste ordbog på
markedet. Den forklarer ordenes betydning,
så det er let at forstå for alle børn og unge.
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BOGKLUBBEN
Af Anna Panova Joensen, mor til to på skolen

Hvordan får vi vores børn at læse flere bøger?
Vi ved, at evnen til at læse er grundlæggende i alle fag.
Man kan hverken forstå matematiske opgaver eller historie,
hvis man ikke god til at læse. Fagene bliver svære, hvis man
ikke er god til at læse.
Så det er vigtigt, at vores børn får et stort og levende
ordforråd – og det kan kun lade sig gøre, hvis de læser
rigtig mange bøger!
Og vi skal starte tidligt – helst i børnehaveklassen, så snart børnene har lært alfabetet og
sammensætningen af bogstaverne.
Så skal der fyldes på med Anders And blade, PIXI bøger og undertekster i fjernsynet. Senere
bliver bøgerne tykkere og mere indviklede, og hvis kærligheden til læsning bevares, kommer
børnene til at klare sig godt.
Hvem er det så, der bærer ansvaret for børnenes læsesikkerhed? Er det barnets eget ansvar?
Er det lærernes? Eller er det forældrenes?
Jeg mener, at det er vores fælles ansvar – børnenes, forældrenes og lærernes.
For at skabe dialog om læsning og få børn at læse mere, har jeg taget initiativ til at lave en
læse-klub – den kalder vi for BOGBKLUBBEN.
Lad os støtte hinanden og finde veje til at styrke børnenes læsning – det gælder
deres fremtid!
Jeg har en masse ideer – og vil gerne høre dine – så lad os mødes på
skolen

FREDAG DEN 25. SEPTEMBER KLOKKEN 16:00
Glæder mig til at se jer!
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Besøg fra
Ungdomsskolen
Torsdag den 27/8 fik vi besøg fra
Københavns Kommunes
Ungdomsskole.
To ambassadører fortalte eleverne i 7.
til 10. klasse om de mange fritidstilbud,
kommunen har til de unge.

Besøg hjemmesiden https://ungdomsskolen.kk.dk/indhold/fritidsundervisning
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SFO KOLONI 2020 i
Tunderup på Falster
Af Anne-Marie Freefield, SFO-leder

I år var vi bare heldige – en aflyst booking blev
til en tur i en nyere og større hytte og med bedre
legefaciliteter end nogensinde. Der var vi
virkelig heldige!
Vi havde jo netop overstået corona-situationens
første del, og var usikre på om projektet var
holdbart. Vi fandt en afløser for vores tidligere
madmor, og med det på plads, væltede det ind
med tilmeldinger! Vores nye ”madfar” kunne
desværre komme med på turen – men han lavede
4 lækre retter mad, én til hver dag, nedfrosset og
klar til turen. Vi takker Jesper 1000 gange!
Vi havde nu 38 forventningsfulde børn og i alt
9 dejlige voksne, som var parate! Vores
sædvanlige buschauffør kom, og vi fik pakket
bussen med alle kufferter, tasker, soveposer,
kasser med ketcher, bolde, insektbeholdere,
legesager, mad, rengøringsmidler og, og …

På allerbedste Kildeskole-maner var vi
nu på farten med masser af frivillig
forældreopbakning – vi kan og vil bare
tage ansvar sammen! – og vi ankom
efter en dejlig bustur og så den nye
hytte. 2 sovesale, vældig gammeldags –
og det blev oplevelsen sjovere af!
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Vi blev inddelt i gode hold, og fik sovepladser
sammen. Køkkenet blev holdt af Bella, og
Jeanet og Ida trådte til – Marcus tog som
sædvanlig opvasken. Ketil havde været på
farten og indkøbt masser af mad. Christian
lavede igen i år ”beach-party” to aftener, og
Jonathan tilbød sig selv som en ideel
håndlanger!
Indenfor havde vi nu i år en særlig legestue,
som blev indrettet med spil, tegnegrej,
insektbeholdere og blade, og vi havde nu et
hyggeligt rum til at smutte ind i om morgenen
– når øjnene slog op – og selvfølgelig også op
ad dagen. Her hjalp Troels børnene med de

vidunderligt malede sten til mor og far!
Udenfor var der sat net op, så der blev spillet
rigtig meget badminton, og der var også et
fodboldområde med mål. Og så blev der badet i
selveste Østersøen, leget på den børnevenlige
strand og samlet smukke, interessante insekter,
flotte sten og sneglehuse.
Og så var der selvfølgelig gang i den, når Jeanett
kaldte ind til Dungeons and Dragons.

Maden var SKØN og Sund-SlikKiosken var åben klokken 14.
Lejrbålene knitrede med
pandekager, popcorn og
skumfiduser – og så blev der
danset til musik om bålet.
Jo: Stemningen var virkelig høj!
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Mens vi var til beach-party, oplevede vi
mørket falde på. Og så fik vi en kanon
naturoplevelse: Ganske langsomt (og uden
vi vidste, hvad det var) viste en lysende steg
sig i horisonten. Vi gloede noget – og så
voksede den, og det var den smukkeste
blodmåne.

Børnene døbte selv holdene: DYRENE –
DE FLYVENDE MARSVIN –
REGNBUE-MÅGERNE –
POMFRITTERNE – ULVENE og
BIRKETRÆET. Og der blev arbejdet
længe og grundigt med nogle meget
flotte standere!
Hver dag kunne holdene optjene
point for velredte senge, orden,
hjælpsomhed og for venskab.

Sidste aften fik alle en lille sjov gave som tak.
Samtidig fejrede vi en fødselsdag og en 10-års
bryllupsdag! Mor Maja havde lavet 3 lækre
kager, som vi spiste denne aften. Alle havde
taget bad, alle kufferter var pakkede og vi
kunne se frem til bålaftenen!
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Her fik Troels alle til at synge med på
”Det er et yndigt land” – faktisk lød
den ovenud fantastisk! Sangen passede
100% med dette skønne sted!

Og til sidst en kæmpe tak til hele holdet bag årets SFO-koloni!
(Madfar Jesper er er desværre ikke med på billedet – tak for den dejlige mad!)
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Indbydelse til

Seminar om læringsmetoden

Vores undervisning bygger på Hubbards læringsmetode, der handler om læringsglæde!
Eleverne stifter allerede bekendtskab med metoden fra 0. klasse og gennemgår kurset
Lær Hvordan Man Lærer i 4. eller 5. klasse.
De større elever kan gennemgå to andre kurser, der gør dem endnu dygtigere til at studere.
Men I skal også kende til læringsmetoden – det styrker samarbejdet, og I får lettere ved at
hjælpe jeres børn med hjemmearbejdet!
I kan vælge mellem to tidspunkter:

Tirsdag den 15/9, 18-20
Onsdag den 23/9, 18-20
Send tilmeldingen med SMS eller mail til klasselæreren.
I kan også melde jer til hos skolesekretær Marie – ring til 38790140
Vi glæder os til at se rigtig mange forældre på seminaret – Det bliver ikke kedeligt!
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Nogle enkle retningslinjer
Af Niels Bergstedt, skoleleder
Tidligere var en mindre forkølelse ligegyldig – bare ud af sengen
og afsted i skole!
Sådan er det desværre ikke længere, hvor vi er nødt til at tage
hensyn til smitte med corona.
Først en tak for jeres fantastiske opbakning – vi har allerede vist,
at vi kan sparke virussen ud af skolen og holde den på lang
afstand. Dog er vi nødt til at fortsætte med at gøre det!
Så her er nogle enkle retningslinjer – jeg ved, at der er undtagelser, så ring endelig til mig på
38790140 eller 53774484, hvis I er usikre på, om jeres barn kan komme i skole:
1) Hvis et barn har symptomer på sygdom, skal barnet holdes hjemme.
Lette symptomer er forkølelse, feber, hoste, træthed.
Sværere symptomer er ømhed, ondt i halsen, diarré, øjenkatar, hovedpine, nedsat smagseller lugtesans, hududslæt eller misfarvning af fingre eller tæer.
Sjældne symptomer er vejrtrækningsbesvær, åndenød, smerter eller trykkende fornemmelse i
brystet, talebesvær eller bevægelsesbesvær.
Symptomerne er mange, og vi er ikke læger, så barnet skal holdes hjemme.
2) Hvis et barn har nogle af disse symptomer, skal barnet testes for corona, før barnet
kan vende tilbage på skolen.
Irriterende? Ja! Men husk på, at I er med til at skabe en sikker skole for alle børnene.
3) Når et barn er testet negativ og er symptomfri, kan barnet vende tilbage på skolen.
Efter testen kan der gå 2-3 dage før I får resultatet – hold fortsat barnet isoleret i hjemmet.
Når testen er negativ, og symptomerne er forsvundet, kan barnet komme tilbage på skolen.
Myndighedernes retningslinjer kan ændres fra dag til dag – jeg skal nok informere jer, når
det sker.
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ARBEJDSWEEKEND
Kære forældre,
Sidste skoleår var vi nødt til at aflyse forårets
arbejdsweekend på grund af corona.
Men nu kan vi mødes igen – og skolen trænger til en ordentlig omgang!
Lørdag den 3/10 og søndag den 4/10 er der ARBEJDSWEEKEND på skolen.
Der er mange projekter: Der skal rengøres, males og repareres.
Dørene er åbne begge dage mellem 10 og 18.
Kom og vær med! Vi hygger os, får en masse fra hånden og sparer skolen for en masse
udgifter!
Nogle forældre kommer en hel dag, andre en halv. Og så er der en god frokost!
Hvis I ikke ønsker at deltage i én af årets to arbejdsweekender opkræves 500,- kr. over PBS
efter skoleårets sidste arbejdsweekend.
 - Eller send en mail SMS – sørg for at klasselæreren får besked hurtigst muligt!

Navn: __________________________________________________________
Barnets navn:______________________________________ Klasse: ________
Vi kommer ikke denne gang: _____ Vi kommer slet ikke i dette skoleår: ______
Vi kommer 1____ 2_____ 3_____ lørdag 3/10 _______ søndag 4/10_______
Jeg/vi er der mellem klokken _________ og klokken _________
Er der noget, du/I helst vil arbejde med? Ja_______ Nej______
Hvis Ja – hvad?
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