Nyhedsbrev Kildevældsskolen februar 2017

Jubiii…..sne.
Endelig kom sneen og skabte glæde hos børn og
sneglade sjæle. Boldbanerne blev med ”sne på”.
Traditionen tro skulle snereglerne lige repeteres:
De fire fodboldbaner på den store legeplads er det eneste
sted, der må kastes med sne.
Banen tætteste på skolen er til indskolingen, næste er til
mellemtrinnet, så er det udskolingen og sidste bane er til
alle.

Der må kastes, hygges og grines.
Der må ikke gives vaskere, rulles eller sparkes med sne.
De store må ikke gå ind på de små klassers baner og hvis de
små vil lege med de store skal de gå ind på banen længst
væk.
Håber det er til at forstå, god sne leg ☃❄

Indskolingen v/Mette
Faglig fordybelse
I år ligger faglig fordybelse i blokke af 90 min. Størstedelen af undervisningen foregår på
fritidshjemmet (kor og skak i skolen). For børnene har det taget lidt tid at vænne sig til
undervisning i fritidshjemmets rammer. Det går rigtigt fint nu. Børnene arbejder både med faglige,
sociale og motoriske emner og kompetencer.
Se filmen om faglig fordybelse på Frittens hjemmeside: https://kildfrit.iportalen.dk/index.do
Som I alle ved er Revyen aflyst i år, men I vil alle blive inviteret til et arrangement i klasserne, torsdag i uge
13.

Mellemtrin:
Fjerde og femte klassetrin har i efteråret haft et forløb om digital mobning. Her fik eleverne et indblik i den
elektroniske verden, som de føler sig superbrugere af. For mange var det en øjenåbner hvor længe billeder
og nyheder bliver gemt, og hvordan de kan bruges til ”med og mod spil” senere i livet.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen for der bliver holdt prale aften for jer og jeres børn den 23 marts, hvor
der vil blive mulighed for at se og høre lidt mere om hvad mellemtrinnet står for. En særlig invitation til
vores 3.klasser - vi glæder os til at se jer alle sammen.

Udskolingen v/Anne:
Karakter i udskolingen
Vi har drøftet karakter i udskolingen. I nogle år har 7.klasserne fået ”terminskarakterer” samtidig med 8. og
9.klassernes standpunktskarakterer. Det gør de ikke fremover. Eleverne vil løbende få karakterer for
opgaver/afleveringer, men først efter efterårsferien i 7.klasse.

Uddrag fra undervisningsministeriet:

Åbent hus/promovering af udskolingen den 19. januar var en stor succes. Elever og lærere havde lagt
et stort stykke arbejde i forberedelserne med udstillinger, faglige værksteder, fremlæggelser og eksempler
på undervisningssituationer. Invitationen til arrangementet var en lille film.
Udskolingen holdt den 2. februar et brag af en fest med diskotek.

Nationale test.
Efter vinterferien begynder vi at afvikle de nationale test i de fag/klassetrin som fremgår af
nedenstående tabel X

Kildevældsskolens feriekalender for skoleåret 2017/2018 er nu klar og ligger på Intra
og skolens hjemmeside.

Glade vinterferie hilsener fra os alle på Kildevældsskolen

