
Ferien nærmer sig...  
 

9. og 10. klasse har nu afsluttet alle de skriftlige 

eksamener og er parate til at kaste sig over de mundtlige i 

dansk, engelsk, fysik og - for 9.'s vedkommende - 

matematik. I dagene mellem prøvedagene forbereder 

eleverne sig i hvert eksamensfag. 

 

Når hele forløbet er afsluttet, afholder vi, traditionen tro, 

den store afgangsdag med karamelkast, vandkamp og ikke 

mindst aftenens dimissionsfest for de 19 elever og deres 

forældre.          

 

Ferien nærmer sig, så I skal huske at melde jeres børn til 

SFO’ens aktiviteter og til sommerskolen. Når vi ved, hvor 

mange der kommer, kan alt arrangeres bedst muligt.  

Tilmeldingsblanketter er på vej! 

  

Og ellers kan du her i Kildeskolenyt! læse om nogle af 

de mange aktiviteter, der er sket på skolen i løbet af maj - 

der er skam ingen der ligger på den lade side.       

 

Husk at deltage i årets Sommerfest – eleverne forbereder 

sig på underholdning og forskellige konkurrencer - mærk 

dagen af i din kalender: Lørdag den 14/6! 

 

Skolebladet vender tilbage den 1. september...  

God sommerferie! 
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   KKKiiillldddeeessskkkooollleeennnyyyttt!!!   

Kildeskolen  

Høffdingsvej 14 

2500 Valby 

Kontor: 38790140 

Lærervær.: 38797140 

 

Juni 2014 

14. årgang nr. 6  

Indhold: 
* Kalender juni og juli 

* Lejrskole med 6.  

* Cykelprøverne 

*  En hverdag fri for 

kemi 

* En Tak fra Valby 

Lokaludvalg 

* Sommerfesten 

* Musical af 6. 

  

 ... og en masse andet! 

  

*  
 
© 2014 ved Kildeskolen Valby. Alle rettigheder forbeholdt. Kildeskolen, Valby har licensrettighed til at 

bruge Applied Scholastics TM (anvendt læring) undervisningsmetode. Applied Scholastics TM er et 

indregistreret vare- og servicemærke, ejet af ABLE Int. (Association for Better Living and Education 

International) og brugt med dets tilladelse. 
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Skolekalender – for juni og juli 

Juni                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mandag 2  

Tirsdag 3. Mundtlig eksamen for 9. klasse – fysik 

Onsdag 4. Mundtlig eksamen for 10. klasse – fysik 

Torsdag 5.  Grundlovsdag – hele skolen er lukket 

Fredag 6. Mundtlig eksamen for 9. klasse – matematik 

  

Mandag 9. Pinseferie - skolen er lukket 

Tirsdag 10.  

Onsdag 11  

Torsdag 12. Mundtlig eksamen for 9. klasse – engelsk  

Fredag 13. Mundtlig eksamen for 10. klasse – engelsk 

Lørdag 14. SOMMERFEST!!! 

  

Mandag 16. Lejrskole for 5. klasse - hele ugen  

Mundtlig eksamen for 9. klasse – dansk 

Tirsdag 17. Mundtlig eksamen for 10. klasse – dansk 

Onsdag 18.  

Torsdag 19. Sidste skoledag for afgangseleverne!  

Karamelkast/ rundbold mod lærerne 

19:00: Fest for afgangselever og deres forældre 

Fredag 20. Afgangseleverne skal have morgenmad hos Niels 

  

Mandag 23.  

Tirsdag 24. Forældremøde 1. klasse 

 

Onsdag 25. Forældrekonsultation 7. klasse 

Torsdag 26.  

Fredag 27. Sidste skoledag - vi spiser morgenmad sammen i klasserne - og så 

er der sommerferie! 

  

Mandag 30. SFO og Klub er åbne hele ugen 

 

Husk Sommerfesten lørdag den 14. juni 
 

GOD SOMMERFERIE! 
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Juli                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tirsdag 1. Sommerskole 10-14 SFO og Klub er åbne  

Onsdag 2. Sommerskole 10-14 hele ugen 

Torsdag 3.  Sommerskole 10-14  

Fredag 4.   

  

Mandag 7.   

Tirsdag 8. Sommerskole 10-14 SFO og Klub er åbne  

Onsdag 9. Sommerskole 10-14 hele ugen 

Torsdag 10. Sommerskole 10-14  

Fredag 11.   

  

Mandag 14.   

Tirsdag 15. Sommerskole 10-14 SFO og Klub er åbne  

Onsdag 16. Sommerskole 10-14 hele ugen 

Torsdag 17. Sommerskole 10-14  

Fredag 18.   

  

Mandag 21.   

Tirsdag 22. Sommerskole 10-14 SFO og Klub er åbne  

Onsdag 23. Sommerskole 10-14 hele ugen 

Torsdag 24. Sommerskole 10-14  

Fredag 25.   

  

 

Herefter er hele skolen lukket, indtil det nye skoleår 

starter mandag den 18. august kl. 9:00 

 

SFO’ens sommerkoloni afholdes den sidste uge i 

sommerferien  
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Lejrskole med 6. klasse 

Af Maria Märcher, klasselærer 

 

Fra d. 12. til d. 15. 

maj tog Mikkel 

(idrætslærer) og 

undertegnede på 

lejrskole med 6. 

klasse til 

Nordvestjylland – 

nærmere betegnet 

Nykøbing Mors.  

 

Vi boede i 

Jesperhus 

Feriepark, hvor 

eleverne havde 

egne små hytter 

med soveværelse, 

køkken, 

badeværelse og plads til 6 personer. Super hyggeligt! Der var desuden masser af fede 

faciliteter, vi kunne benytte os af, bl.a. 

sports/aktivitetshal, vandland og blomsterpark.  

 

Da temaet for lejrskolen var sundhed, kost og 

motion, blev især sports- og svømmehal brugt 

flittigt - både til den daglige omgang 

morgengymnastik, samt til eftermiddagsidræt og 

aftenleg. 

 

Vi havde valgt, at sukker i ALLE former og 

stivelse (ris, pasta, kartofler, brød osv.) var 

forbudt på lejrturen. Formålet var at vise eleverne 

en masse sunde, lækre og mættende alternativer 

til disse ting – samt at give dem oplevelsen af et 

mere stabilt blodsukker.  

 

Der blev serveret lasagne med proteinplader, mel-
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fri boller og pandekager, kokossmoothie, peanutbutter-kylling med blomkålsris og meget 

andet. Alle smagte på maden, og de fleste var begejstrede for den gode smag og mæthed. 

Dejligt at opleve! 

 

Ud over masser af sund mad og motion, var vi 

også ude at opleve de fine Limfjordske 

seværdigheder og den skønne natur: 

 

Tirsdag besøgte vi Dueholm Kloster med 

legetøjsmuseum, gammeldags skolestue og 

masser af andet historisk guf.  

 

Onsdag var det en lang tur til Molermuseet, hvor 

vi først så de flotteste fossiler (blandt andet 

verdens bedst bevarede fossile skildpadde, 

Luffe) - og fik derefter mulighed for selv at 

udgrave i den nærliggende molergrav.  

 

Der blev også tid til en fantastisk smuk gåtur ad 

naturstien, som førte os ned til Landbrugsmuseet 

Skarregaard – en tidslomme i historien.  

 

Om aftenen kom den længe ventede aktivitet, ’lasergame’. Alle kom ud på den anden side af 

banen, gennemblødte af sved og med ansigterne oplyste i store smil.  

 

Torsdag var hjemrejsedag. Men inden bussen kom, 

tog vi en tur op i blomsterparken, hvor der også var 

en zoo med fritgående dyr - blandt andet aber og 

farverige papegøjer. Det var en super oplevelse at 

være så tæt på dyrene.  

 

Efter en lang tur hjem, ankom vores bus til Valby St. 

torsdag aften 21.45. Jeg ved ikke med de søde børn, 

men jeg selv var så træt og mættet af indtryk, at jeg 

tog direkte hjem i seng og sov 10 timer i et stræk!  

 

Fantastisk lejrtur!  
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Cykelprøve     
  

I København afholder 

politiet cykelprøve for 

eleverne i 5. og 6. klasse 

hvert andet år. 

Kildeskolen deltager 

sammen med Vigerslev 

Alle skole og kører 

samme dag som dem.  

  

Som en optakt til selve 

cykelprøven, kom 

politimanden og 

underviste eleverne i 

færdselslære. Derefter 

havde Mikkel cykelteori i 

begge klasser, og 

eleverne gennemførte en 

teoriprøve i Sikker Trafik. 

  

Torsdag den 8. maj skulle de elever, der havde en lovlig cykel og som ønskede det, deltage i 

den praktiske cykelprøve. Eleverne kendte ruten, da de havde gået den igennem sammen 

med Mikkel og Heidi ugen for inden. Prøven startede fra Vigerslev Alle skole, hvor alle fik 

en nummereret vest på og derefter kastede sig ud i trafikken.  

  

Da teoriprøven og den 

praktiske prøve var overstået, 

kunne resultaterne tælles op, 

og eleverne fik hver udleveret 

et diplom. 

  

 

Den 21. maj kom 

politimanden og overrakte 

Cassandra en invitation til 

København Politis 

Cykelfinale, hvor de elever, 

der har cyklet fejlfrit til 

cykelprøven, bliver inviteret til 

en særlig konkurrence den 16. 

juni. Pøj-pøj til Cassandra! 
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 Foredrag om en hverdag fri for kemi 

 
 Mandag den 5. maj besøgte 

Dorthe fra Valby Lokaludvalg  

6. klasse for at fortælle eleverne 

mere om, hvordan man kan 

undgå kemikalier i hverdagen. 

Eleverne havde allerede 

arbejdet en del med emnet, og 

Dorthe kom for at se på, hvilke 

produkter eleverne brugte til 

hverdag, og om man kunne  

finde bedre løsninger. 

  

I dagens anledning havde 

eleverne taget de ting med, som 

de bruger om morgenen inden 

de skal i skole.  

  

Det var spændende at se, hvilke alternativer der findes til de produkter, som vi normalt 

bruger. Eleverne kom dog også med en masse af deres egne gode løsninger. Og en af 

grundene til det er, at de allerede havde lært om virkningen af dagligdagens kemi, og selv 

havde skiftet til andre produkter. Det var rigtig spændende og lærerigt.  
 
 

Tak for hjælpen fra Valby Lokaludvalg 
  

Den 25. og 26. april hjalp nogle 

elever fra Kildeskolen til, da Valby 

Lokaludvalg holdt Genbrugsdage 

på Herman Bangs Plads i Valby. 

Vi satte lege op, så de børn, der 

kom forbi, kunne deltage i 

forskellige aktiviteter. Som tak for 

hjælpen gav lokaludvalget is til de, 

der havde hjulpet. 5. klasse havde 

lavet skilte, der viste de forskellige 

lege og Cassandra, Isabella og 

Laura havde været med Heidi nede 

på pladsen og lege. 
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Skolehave  
  

Bag boldburet i skolegården har Anne-Marie en 

lille skolehave, hvor eleverne fra 1. klasse er i 

gang med at luge og plante.  
 
 
 

 

 

Dobbeltregnbue 
  

Den 8. maj oplevede rigtig mange en fantastisk flot regnbue over København. Som noget 

ganske særligt var der tale om en dobbelt regnbue, der stod på himmelen i meget lang tid, 

mere end 45 minutter. Vi benyttede lejligheden til at gå en tur og tage nogle flotte billeder. 

 

De skriftlige 

eksamener 

 
I maj gik 19 elever fra 9. og 10. klasse op 

i retskrivning, læsning, dansk skriftlig 

fremstilling, færdighedsregning, 

problemregning og - for 9. klasses 

eleverne vedkommende -  skriftlig tysk.  

 

Vi er nu i fuld gang med forberedelserne 

til de mundtlige eksamener! 
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Geografi 
  

I 3. klasse arbejder vi med 

geografi. Eleverne skal 

finde byer og andre 

informationer i et atlas. Det 

er skønt at opleve, hvordan 

de arbejder koncentreret 

med at løse de forskellige 

opgaver. 

 

Sådan - 3. klasse! 

 

 

 

 

 

 

Projektfremlæggelse i 8. klasse i fysik 

  
8. klasse har de sidste uger 

arbejdet på et projekt i fysik, hvor 

de i mindre grupper skulle 

undersøge planeterne i vores 

solsystem.  

 

De skulle forberede en 

fremlæggelse og lave en 

powerpoint til formålet. Den 21. 

maj fremlagde eleverne for 0., 2. 

6. og 7. klasse. Det gik rigtig 

godt, og tilhørerne fik en masse 

interessante informationer.  

  

Ud over at undersøge planeterne, 

skulle grupperne også undersøge 

hvilke missioner, der har været til deres planet. Der er stor forskel på, hvilken planet man 

havde valgt, om der har været en flyby eller om der havde været besøgende missioner.   

  

Spændende dag! 



 10 

Science i Forum 
  

6. klasse tog til Science i Forum og 

kiggede på finaleprojekter til 

konkurrencen Unge Forskere. Der var 

udstillet over 100 forskellige projekter, 

som eleverne bag stod og viste frem. 

  

Vi fik prøvet at få hældt flydende CO2 

på vores hænder. Det er –96 grader og 

mærkes nærmest som små nålestik, når 

det rammer huden. Det fordamper, så 

snart det rammer og når derfor ikke at 

fryse huden. Underligt! 

  

Man kunne også prøve at køre 

Segways, der var kemishow og mange oplysende foredrag. 

 

Lokalkendskab 
  

I 3. klasse afsluttede vi emnet Lokalkendskab 

med at undersøge de ændringer, der er sket 

rundt om skolen gennem de sidste år. Vi gik 

en tur og kiggede på Brombærkvarteret og 

havde før-billeder med, så eleverne kunne 

opdage, hvad der er ændret. 

  

Da vi kom forbi en bøgehæk, måtte vi lige smage! 
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9. klasse på 

Experimentarium     
  

De store elever var en tur på 

Experimentarium for at se, hvordan andre 

formidler fysik og kemi. Der blev blandt 

andet lavet forsøg med at sætte ild til en  

50 kr. seddel - uden at den brændte. Nogle 

andre elever viste også, hvad der kan ske, 

hvis man vælter med sin cykel uden 

cykelhjelm og hvordan man skyder 

raketter op i luften. 

  

Bagefter prøvede vi at se, hvor mange andre, der lignede os. Det var en rigtig sjov øvelse. 

Der er registreret over 95.000 menneskers særegenheder, og ud af dem, kan man se hvor 

mange, der ligner en selv.  

Det første cerifikat! 
 

En torsdag i maj kom Anne-Mette forbi med sin nyfødte datter, 

Molly, der straks blev belønnet med klapsalve og sit første 

certifikat på Kildeskolen - for at være født!  

 

Lad os så se om forældrene giver lommepenge for certifikatet, 

som det er en tradition i en del familier. Tillykke til far, mor og 

barn!  

Anne-Mette vender tilbage efter sin barselsorlov i april 2015.  
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Invitation til sommerfest 
 

Lørdag d. 14.juni 2013 kl. 13:00 
 

 

Arrangementet byder på:  

 

 Fantastisk underholdning af børnene  

 Konkurrencer 

 Sandwiches  

 Kaffe og kage 

 Øl og sodavand 

 Fiskedam 

Dørene åbnes kl. 13:00 – vi slutter kl.17:00 

Vi glæder os til at se jer og jeres familier til denne 

hyggelige dag! 

 

Mvh 

 

Støtteforeningen 

 

PS: Husk at medbringe lidt solskin! 
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Vellykket musical af 6. klasse 
Af Christine, musik og p-fags lærer 

 

Så oprandt ugen, som 6. klasse har 

arbejdet sig frem til det sidste halve 

år, hvor de skulle opføre deres 

musical for eleverne på skolen - i 

form af generalprøve - og for 

forældre og venner - nemlig selve 

premieren. 

 

Eleverne har svedt, tænkt så det 

bragede, fundet på, fantaseret, 

skrevet, sunget, malet og øvet sig i at 

spille skuespil. Og man må sige, at al 

deres arbejde bar frugt! 

 

Musicalen "Den Hjemsøgte Hytte" starter med, at eleverne i en 7b, som skal på lejrskole, 

vælter ud af toget. De finder hurtigt ud af, at lærerne IKKE nåede at komme af, og pludselig 

står de der helt alene. De beslutter sig for at gå ned til hytten alligevel. Kloge Åge har nemlig 

printet en rutevejledning ud. Da de endelig ankommer, finder de ud af, at en af de andre 

elever også er væk, og det skaber uro i gruppen. Panikken breder sig yderligere, da de finder 

en halshugget kylling med blod på! Dullerne Irina og Sandra prøver at dulme stanken ved at 

sprøjte lidt Chanel no. 5 på - men det hjælper ikke...  

 

Uintelligente Henrik mener, at han kan redde situationen og sætter ild til rutevejledningen 

(for at lave røgsignal til den forsvundne kammerat Jaden). Nu er de for alvor fortabt i den 

hjemsøgte hytte langt inde i skoven! Ingen mobiler var tilladt på denne lejrskole, så ringe 

hjem kan de ikke. Dullerne har selvfølgelig trodset dette forbud. De finder dog hurtigt ud af, 

at der ikke er noget signal, så nu går jagten på at få signal på mobilen for at tilkalde hjælp og 

komme hjem!  

 

Kommer de så hjem? Svaret findes på den DVD, man kan købe af musicalen for 50 kr. til 

Sommerfesten lørdag den 14. juni. Her viser vi også en trailer, produceret af Dennis, vores 

specielle filmmand. Glæd dig! 

  

Udover de nævnte karakterer, kan man i stykket møde Lede Petrea, Løjerlige Lisette, 

Kortdrengene, de madglade tvillinger, tennispigerne, Snobben Sarah, Benny Bangebuks og 

Lars, som hele tiden maler fanden på væggen. En sjov samling af mange forskellige typer, 

som til sidst finder ud af, at det er bedre at stå sammen end at være hver for sig!  

 

At skrive og opføre musical eller teater med eleverne er en gave i sig selv!  
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Det er en stor oplevelse for 

lærere, forældre og elever, og 

eleverne bliver altid rykket endnu 

et stykke fremad, får mere 

selvtillid, får prøvet noget nyt og 

får rykket deres grænser. 

 

Her er et par responser fra 

eleverne, efter et vellykket 

musicalforløb: 

 

"En oplevelse som jeg ikke 

glemmer", "Det var godt nok sjovt 

og lærerigt!", "Det var sjovt og 

jeg er sej", "...dejligt at arbejde 

sammen med klassen", "...sjovt at optræde", "...lært en masse, og håber at vi måske kan gøre 

det igen" - det er grundene til at det er så livsbekræftende at skabe og producere en musical 

med 19 elever!  

 

En stor TAK til alle medvirkende!  

 
 

TANDPLEJEVAGTORDNING FOR BØRN OG UNGE MED BOPÆL I 

FREDERIKSBERG OG KØBENHAVNS 

KOMMUNER 

 

Børne- og Ungdomstandplejen har som sædvanligt 

vagtordning i sommerferien 2014: 

Adresse:         Tandklinikken Brønshøjvej 17,                    

Telefon:          3530 2160 

Åbningstid:    Mandag – fredag kl. 8.00 – 14.00 

Klinikken er åben for tidsbestilling i ovennævnte tidsrum i tilfælde af behov for akut 

tandbehandling, i perioden 02.07.2014 til 08.08.2014 (begge dage inkl.) 

Ved tandpine eller tandskader uden for åbningstiderne henvises til: 

Privatpraktiserende tandlæge eller 

Tandlægevagten Oslo Plads 14, 2100 København Ø.  tlf. 35 38 02 51,  hvor åbningstiderne 

oplyses.  

Ved større tandskader rettes henvendelse til akut telefonen på nr. 1813 

  


