Kildeskolenyt!
Det lykkes – trods alt!
Det er godt nok en underlig tid!
Mens 0. til 4. klasse lever i bobler på skolen og får
nødundervisning, er alle de store elever nødt til at blive
hjemme og få fjernundervisning – og det er nok lige så
belastende for lærere og forældre som for eleverne!
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Den undervisningsmæssige opgave løser lærere og elever
efter bedste evne – godt bakket op af alle jer forældre! –
men den sociale side halter godt efter.
Hold da op hvor vi ser frem til, at 9. og 10. klasse kan
komme tilbage – måske efter påskeferien? 5. til 8. kommer
desværre i anden omgang, og der er ingen meldinger om
hvornår de kan være på skolen.
Ellers havde børnene en herlig vinterferie i SFO’en – og
fastelavn var også en skøn dag.
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Der er en glimrende stemning på stueetagen og i kælderen.
1. sal står tom mens 2. sal bruges til fjernundervisning.
Hold ud! – det er det bedste vi kan sige til alle elever i 5.
til 10. klasse –

VI SAVNER JER ALLE SAMMEN!
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Skolekalender
Marts
Mandag 1.
Tirsdag 2.
Onsdag 3,
Torsdag 4.
Fredag 5.
Mandag 8.
Tirsdag 9.
Onsdag 10.
Torsdag 11.
Fredag 12.
Mandag 15.
Tirsdag 16.
Onsdag 17.
Torsdag 18.
Fredag 19.

Fortsat fjernundervisning af
5. til 10. klasse i hele perioden

Myndighederne melder ud om genåbning af
skole for 9. og 10. klasse

Der er ingen sociale arrangementer
på skolen i hele perioden

Mandag 22.
Tirsdag 23.
Onsdag 24.
Torsdag 25.
Fredag 26.
Mandag 29.
Tirsdag 30.
Onsdag 31.
Torsdag 1.
Fredag 2.
Mandag 5.
Tirsdag 6.

PÅSKEFERIE – SFO og Klub er åbne

PÅSKEFERIE – Hele skolen er lukket
Myndighederne melder atter ud om genåbning af
skole for 9. og 10. klasse

Ordinær Generalforsamling – mandag den 26/4 kl. 19:00
Alle forslag skal være hos Bestyrelsen senest mandag den 19/4.
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På vinterferie med SFO'en
Af Anne-Marie, leder af SFO'en
I år besluttede vi os for at
nå ud til de nærmeste
skovagtige områder. Vi
vidste jo, at museer og
andre interessante steder
ville være lukkede – men
det skulle ikke afholde os
fra at få en god uge!
Om morgener og
formiddagene kunne der
laves masker og tegnes
med Tine og Søren. Flere
foretrak dog ”fri leg” og
hyggede sig i stor stil. Der blev også leget med forskellige spil. Mange så først nu rigtig
hinanden igen efter nedlukningen siden juleferien.
Over middag havde vi mandag,
onsdag og torsdag 3 fantastiske
tur-dage, hvor vi tog ud i
naturen. Første dag var vi i
Frederiksberg Have. Alt var
dækket af sne, og det var et
meget klart og pragtfuldt vejr.
Vi nød alle skønheden og fik
også fjollet rundt på en stor
snebakke!
Onsdag tog vi på Østre
Kirkegård. Børnene og os
voksne fandt det meget
interessant at finde masser af
jødiske grave fra krigens tid.
Bagefter fandt vi en lang række
af muslimske grave tættere på
vores tid. Der blev med begejstring lagt mærke til årstal, dekorationer og på hvilke måder
gravene var forskellige. Masser af ”a-ha-udbrud” og forbavselse. Det var tøvejr så sne og
sjap var en del af denne tur.
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Torsdag tog vi til Charlottenlund – lige ved
stationen ligger Forstbotanisk Have, som er en
helt utrolig interessant samling af ældgamle og
store træer fra hele verden. Der var specielt 12
træer med unik historie – vi gik for at finde
mindst 7 men fandt faktisk alle 12. De var stærkt
interesserede og alle træerne blev gennemgået af
Troels og Zacharias.
Tirsdag eftermiddag satte vi os for at blive
hjemme og nyde filmen ”Frost 2”. Vi havde
forberedt os, da vi så ”Frost 1” ugen før. En del
kendte den selvfølgelig allerede, men vi var
mange, som så den for første gang. Skøn, skøn
oplevelse – og de mange magiske detaljer som

gav en passende udfordring til
alle – sne, is og vinterstemning
for fuld udblæsning og
ovenikøbet skandinavisk, så det
bare basker!
Om fredagen gav Troels
guitarundervisning for begyndere,
og senere på dagen skulle der ses film –
det blev til ”Aladin”. Ugen sluttede med
et Lykke-Hjul, som Zacharias
møjsommeligt havde lavet selv. Man
kunne passende vinde godbidder fra
snack-kassen. Var man heldig at ramme
21, kunne man vælge 21 stykker slik
(sundt og mindre sundt) – men mindre
kunne også gøre det!!!
Alt i alt en rigtig hyggelig uge blandt de
allerbedste venner!
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Indkaldelse til
Ordinær
Generalforsamling
Hermed indbydes du til den årlige
ordinære generalforsamling på
Kildeskolen i Valby.
Dato: mandag den 26. april 2021 (Hvis corona-restriktionerne tillader det!)
Tid: kl.19:00
Hvor: På lærerværelset
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Bestyrelsen aflægger beretning.
Det reviderede regnskab forelægges til orientering.
Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter –
Indkomne forslag
Eventuelt.

Da Lisbet og Lises unge forlader skolen efter 9. klasse til sommer, skal vi have ny formand
og en ny suppleant. Har du interesse i at få indflydelse på dit barns dagligdag på Kildeskolen,
opfordres du til at stille op til valg.
Kontakt gerne en af bestyrelsens medlemmer for mere information om, hvori arbejdet består.
Du finder os på skolens hjemmeside.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være
bestyrelsen i hænde senest mandag den 19. april. Forslag skal sendes/afleveres eller mailes til
skolesekretær Marie på 2. sal.
Bestyrelsen ser frem til et godt fremmøde!
Med venlig hilsen
Lisbet Najbjerg,
Bestyrelsesformand
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Fastelavn
Fastelavn blev fejret med stor begejstring!
Dagen før vinterferien var skolen fuld af alt fra Ninja
krigere til politimænd, super helte, prinsesser, skønheder
og andet godtfolk!
Der blev slået katten af tønden, som i år havde slikposer
i. Det var store sager, ofte er det nemlig klementiner og
lignende.
Der var varme fastelavnsboller til alle og sjove lege i
klasserne. Det var en dejlig dag! Meget tiltrængt med
sjov og ballade.
Vi lader billederne tale:
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… og der var
selvfølgelig
både
kattedronninger
og kattekonger!
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En hilsen fra boblerne
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Corona-strategi
Af Niels Bergstedt, skoleleder
En glad og frisk pige fra 2. klasse blev hentet på skolen, så snart det var konstateret, at et
familiemedlem var smittet med corona. Som nær kontakt blev hun testet med det samme, og
dagen efter viste det sig, at hun også testede positiv.
Derfor måtte vi sende hele boblen hjem – alle elever i 2. klasse, to legekammerater fra 3.
klasse samt tre lærere.
Alle har det fint – og vi forventer at elever og lærere vender tilbage efter anden test.
Godt, at vi har delt 0. til 4. klasse op i bobler!
Men det her er svært at administrere – for sunde børn gennemgår typisk hele smitteforløbet
uden et eneste symptom! Det kan være, at jeres børn allerede har været smittet, uden at I
lagde mærke til det.
Med myndighedernes instruktioner er vores strategi på Kildeskolen:
1) Lærere
Alle lærere testes to gange ugentligt – den ene gang helst fredag.
2) 0. til 4. klasse
1) Børnene holdes i deres bobler mellem 9:00 og 14:00.
2) Børnene holdes så vidt muligt adskilt klassevis i SFO’en.
3) De hidtidige tiltag med afspritning (lokaler, hænder om morgenen osv.) fortsætter.
4) Hvis der konstateres blot 1 smittet elev i en boble, betragtes eleverne og deres
lærere som nære kontakter og sendes straks hjem.
5) Elever og lærere fra boblen må først vende tilbage
a) efter to negative tester på henholdsvis 4. og 6. dagen, eller
b) (hvis forældrene ikke ønsker deres børn testet) efter at være symptomfri i 7 dage.
6) Klasselærere anbefaler forældrene, at deres børn kun har legeaftaler med andre
børn fra samme klasse.
3) 5.-10. klasse
a) Elever, som besøger skolen, holdes skarpt adskilt fra de små elever– der er hverken
adgang til gården, stueetagen eller SFO’en.
b) Elever, som besøger skolen, skal overholde restriktioner om afstand og afspritning.
4) Besøgende på skolen skal bære mundbind eller visir og have hænderne afsprittet.
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Fjernundervisning: snemænd både inde og ude
Da vi kun fik sne i begyndelsen af februar, og ikke syntes vi havde lavet nok snemænd,
skulle der bygges små snemænd indendørs og ude i natur i teknologi for 6. klasse.
Eleverne fik til opgave at lave havregrynskuglesnemænd inde og gå ud og lave en tilsvarende
lille snemand i sne ude. Det blev en rigtig god dag!

Fjernundervisning:
plastik af mælk
I 7. klasse har vi lavet plastik af
minimælk som et led i undervisningen i
fysik/kemi.
Eleverne fik at vide hvilke ingredienser,
der skal bruges og købte så ind til
forsøget, som de skulle udføre
derhjemme.
Det blev til flere fine figurer i mælkeplast.
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Fjernundervisning: radioaktivitet
Vi har efterhånden udført en
del fjernundervisnings-forsøg i
fysik/kemi.
Nogle har eleverne lavet
derhjemme, mens andre er sket
ved, at Heidi udførte dem i
fysiklokalet, mens eleverne så
med via nettet.
I 6. og 9. klasse har eleverne
lavet forsøg med koldt og
varmt vand, mens 7. klasse har lavet plastik af mælk i denne måned. I 10. klasse er vi i gang
med at lave forsøg med radioaktivitet.
Det kan faktisk lykkes!

Certifikater i 4 . klasse

Det plejer jo at ske i fælleslokalerne – men i denne tid deles certifikaterne for afsluttede fag
ud i hver klasse. Og der knokles skam i 0. til 4 klasse! Godt gået!
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Pølser med spaghetti-hår
Det var en fornøjelig dag i 0. klasse – for børnene kastede sig over at kokkerere pølser med
spaghetti-hår.
Da retten var forberedt, blev der kogt – pølserne blev varme og spaghettien blød!
Rygtet lyder at flere af børnene tilbød at lave aftensmad den dag.

Yoga i hjemmet
I 5. klasse allierede klasselæreren sig med en
yogainstruktør, som udarbejdede nogle øvelser beregnet
til skuldre, ryg og nakke. Dertil skulle øvelserne give
eleverne mere energi.
Øvelserne blev til en yoga-video, som eleverne
downloadede, og så sad de ellers klar på måtten foran
skærmen.
Ud fra de lyde der kom fra eleverne ude i de små stuer, så
blev der gået til den. I den kommende tid, vil han
udarbejde nogle styrketræningsøvelser, som eleverne skal
prøve at lave udendørs.
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Fjernunderviserne
Hver dag mellem 9:00 og 14:00 bliver eleverne i 5. til 10. klasse undervist over nettet.
Det kræver megen forberedelse og dyb koncentration fra lærernes side.
Det er en kæmpe hjælp, når I sørger for at jeres børn og unge
1)
2)
3)
4)

er lette at få kontakt med via telefon,
er on-line i hele perioden,
har spist god mad og
er veludhvilede

For det kan være svært at holde gejsten oppe!
Men vi kører fortsat på – og drømmer
om snarlig genåbning!
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…og fortsat
tak for jeres
fantastiske
indsats!
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