Nyhedsbrev Kildevældsskolen april 2017
Glade påskeferiedage til alle på
Kildevældsskolen. Husk at give børnene en
masse påskeæg  
Skolen holder ferielukket den 10.-17.april.
På gensyn tirsdag den 18.april.

9.klasserne trækker emneområder til eksamen. Det er altid en oplevelse at se elevernes reaktioner. Der
er dramatik, spænding og jubel i luften

Sidst i april måned får elever og lærere besked om, hvilke fag eleverne skal til prøve i. Der udtrækkes en
prøve fra den humanistiske fagblok (skriftlig engelsk, skriftlig tysk/fransk, mundtlig tysk/fransk, historie,
samfundsfag og kristendom) og en prøve fra den naturfaglige fagblok (biologi, geografi, mundtlig
matematik, idræt og fysik).
De obligatoriske fag, som eleverne skal til prøve i er mundtlig og skriftlig dansk, skriftlig matematik,
mundtlig engelsk og fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.
De skriftlige prøver afholdes i den første uge i maj og de mundtlige prøver er i perioden den 30.maj til den
20. juni. Elever og forældre i 9.klasse får flere informationer særskilt.

SÆT KRYDS i KALENDEREN
Markedsdagen den 27.april
Storforældremøde den 4.maj kl. 19.00 (invitationen er lagt på Intra sammen med dette nyhedsbrev)
Suppleringsvalg til skolebestyrelsen den 4.maj kl. 19.00 (invitationen er lagt på Intra sammen med dette
nyhedsbrev)

Nyhedsbrev Kildevældsskolen april 2017
N-rækken havde i uge 13 emneuge om emnet ”Familie”
Eleverne arbejdede med stor succes sammen på tværs af klasserne og de fik produceret stamtræer, lært
om familier og de mange måder man kan være det på. Ugen afsluttedes med en fernisering af det
fremstillede arbejde for de andre elever i N-rækken, hvor der blev serveret hjemmebagt kage og saft.

N-rækkens udskoling arbejdede i uge 13 også med emnet ”Social kontrol” og havde bl.a. besøg af SSP som
viste et inddragende teaterstykke om emnet.
N-udskolingen forsætter arbejdet med ”Social kontrol” og der er både oplæg for elever og forældre.

HUSK
Forældrearrangement for N-udskoling den 26. april, hvor Basim fra SSP kommer og taler
om emnet fra kl. 17.30-19.30

Indskoling og mellemtrin
Nu er foråret rigtigt kommet til byen og der er gang i legene i skolegården, nogle tager en time out og går
en tur i parken, humøret er højt.
Mellemtrinnet holdt åbent hus for de kommende 4. klasser med mulighed for at lave pandekager, spille
matematik spil og møde lærere og elever. Fremmødet var fint og stemningen lige så. Mellemtrinnet har
desuden arbejdet med at få de sammenlagte klasser i både 4. og 5. til at finde deres ben, og det ser ud til
at virke. I ugen op til påske opfører 6. klasserne Løvernes Konge for dele af skolen og to af vores
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nærliggende børnehaver, 6. kl. forældrene bliver traditionen tro inviteret til en aften med fælles spisning
og forestilling.

Indskolingen aflyste i år revyen til fordel for et åbent hus i forbindelse med deres emneuge. Der var en
overvældende tilslutning med glade børn der optrådte med sange og taler. På intra kan I se 2. klassernes
sang om sundhed.
Den 1.maj starter de nye børnehaveklasseelever på fritten, hvilket betyder, at vi drosler ned på den faglige
fordybelse i fritten. Det betyder, at alle indskolingselever kommer til at tilbringe flere timer ude i det fri
med leg og bevægelse.

De bedste hilsener
Nina Bose, Mette Weldon Andersen og Anne Marker

