
Flittige og dygtige elever! 
 

En måned er gået med mange forældrekonsultationer, med 

Flaghejsningsfest for det femte Grønne Flag og en aften 

med Åben Skole.  

 

En masse elever er nu i gang med forberedelser til 

Julefesten, Luciakoret øver sig, Elevrådet forbereder 

Skolefesten og nogle har dannet et band, der stiller op til 

samme fest, fredag den 11/12.  

 

Og ellers deltog vi i forsøget GoCook, vi var på besøg hos 

FL Schmidt, eleverne knoklede med deres eksamener, vi 

havde besøg af biologistuderende fra Universitetet og  

besøgte selv Spildevandscentret og Frilandsmuseet. Og så 

var der burgerdag for de særdeles flittige elever i 9. klasse  

 

Jo - alt i alt en skøn måned! 

 

I december er der Julefest lørdag den 5/12, hvor alle 

forældre og elever mødes en hyggelig eftermiddag.  

 

Traditionen tro underholder børnene, og der er både 

Lucioptog og Nissekor! Undervejs serveres gode sager i 

køkkenet, mens der er Tombola og Fiskedam på 

stueetagen.    

 

Vi håber meget at se ALLE forældre og elever til den altid 

skønne og herlige Julefest! 
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Skolekalender  

December                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag 1.  

Onsdag 2. 8. og 10. klasse er 

Torsdag 3. i Brobygning i denne uge 

Fredag 4.  

Lørdag 5. JULEFEST 13:00 til 17:00 
  

Mandag 7.  

Tirsdag 8.  

Onsdag 9.  

Torsdag 10.  

Fredag 11. SKOLEFEST FOR 5. TIL 10. KLASSE 
  

Mandag 14.  

Tirsdag 15.  

Onsdag 16.  

Torsdag 17.   

Fredag 18. Sidste skoledag før juleferien! SFO og Klub er åbne.  

  

Mandag 21.  

 

 

 

 

 

 

 

JULEFERIE - Skole, SFO og Klub er lukket. 

 

 

Tirsdag 22. 

Onsdag 23.  

Torsdag 24. 

Fredag 25. 

 

Mandag 28. 

Tirsdag 29. 

Onsdag 30 

Torsdag 31   

 

Vi ses igen mandag den 4. januar 2016! 
 

Husk at der er kaffe i SFO’en fredag den 18.!  
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3 

 

JULEFEST 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kære elever, forældre, bedsteforældre, 

støtteforeningsmedlemmer, gamle elever og  

venner af huset 
 

Kildeskolens Støtteforening inviterer hermed til årets julefest 

 

Lørdag den 5. december mellem kl. 13:00 og 17:00 

 
Underholdning med børnene fra 0.-5.klasse starter kl. 13:30.  

 

Luciaoptog og Nisseshow starter kl. 15:45.  

 

Tombola og Fiskedam med 7. klasse - husk at tage penge med, der er gode gevinster! 

 

Kaffe, te, sodavand, øl, lidt julesnask og andet kan købes i køkkenet.  

 

Indgangsbillet koster 20,- for voksne og børn. Der er lodtrækning på indgangsbilletten, hvor 

der kan vindes flotte præmier.   

 

Vi glæder os rigtig meget til at julehygge med jer  
 
Kærlig hilsen  

Kildeskolens Støtteforening  
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P-fag i 5. 

klasse 
  

I 5. klasse er eleverne i 

gang med en række 

forskellige kreative 

projekter.  

 

Her bliver eleverne 

udfordret i at tegne og  

male. 

 

 

 
 

Solsystemet 
  

I 4. klasse arbejdede vi sidste år med 

solsystemet. I år kaster eleverne sig så 

over at tegne alle planeterne og deres 

placering i solsystemet.  

 

Det er blevet til nogle rigtig gode 

tegninger. 

 

 

GoCook 
  

I uge 44 modtog vi 10 

Smagekasser med økologiske 

råvarer til madlavning. Der var 

også undervisningsmateriale og 

kogebøger.  

 

Mange klasser tog kampen op 

med gulerødderne, og i ugens 

løb spiste vi både korn-otto, 

råkostsalat, gulerodssuppe, 

gulerodsboller og 

gulerodskage! 
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Lego-byggeri hos FL Smidth 
  

I uge 39 havde vi fornemt besøg 

fra FL Schmidt, hvor Jens kom 

og fortalte 9. og 10. klasse om at 

være chef i et stort firma.  

 

Efterfølgende besøgte en gruppe 

elever FL Schmidt for at hjælpe 

med at bygge en cementmølle i 

Lego klodser. De fik også set, 

hvordan man styrer arbejdet med 

at bygge og vedligeholde de 

rigtige møller direkte fra Valby. 

  

Den cementmølle, eleverne skulle 

bygge, bestod af 12.000 klodser, 

så det er noget af et projekt. Vi gik i gang lørdag morgen, og hen på eftermiddagen kunne vi 

se, at de tegninger, vi havde, ikke kunne lade sig gøre i virkeligheden.  

 

Nu er teknikerne på FL Schmidt ved at lave nye tegninger - og så må vi se at få samlet den 

mølle. Vi håber på et langt større samarbejde med de spændende og informative mennesker 

fra FL Schmidt! Her kan eleverne opleve den praktiske anvendelse af alle fagene!  

 

Et paparazzi-fotografi 
 

Normalt modtager redaktionen ikke billeder, 

der er taget i det skjulte - men denne gang 

kunne vi ikke stå for det! 

 

Her ses Luciakoret i fuld gang med 

forberedelserne, så de både kan synge de 

smukke sange og gå i optog - jo, det kræver god 

koordinationsevne! 

 

Billedet er taget fra indgangstrappen - uden 

sangernes viden! 

 

Vi må håbe på, at de bærer over med fotografen 

- for vi glæder os sådan til at høre de skønne 

stemmer til julefesten i december!   
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Så kom dagen, hvor vi fik 

det 5. grønne flag overrakt 

og hejst.  

 

Vi fik besøg af Henrik 

Palsmar fra Valby 

Lokaludvalg og Hans-

Jørgen Rasmussen fra 

Friluftsrådet, som holdt 

nogle gode taler og hjalp 

med at hejse flaget i 

skolegården.  

  

Bagefter var det tid til at 

plante vores nye, fine 

kastanjetræ. Drengene fra 

5. klasse havde gravet et 

hul til træets rødder, og 

fyldte derefter hullet med 

muldjord fra vores egen 

kompostbunke!  

  

Indenfor var der pyntet op 

med plancher om de sidste 

5 års aktiviteter, hvor man 

kunne se Miljørådets store 

arbejde.  

 

Selvfølgelig sluttede dagen 

med saftevand, kaffe og 

velsmagende lagkage! 
 

 

 Grønt Flag fest 
  

  

  

  

  

 

 

 

  

http://www.google.dk/imgres?q=gr%C3%B8nt+flag&hl=da&biw=1440&bih=760&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ufKe7RiEiYS3HM:&imgrefurl=http://uddannelsesforum2009.emu.dk/udstillere/oversigt/friluftsraadet.html&docid=9nRHZwdtSbb-yM&imgurl=http://uddannelsesforum2009.emu.dk/billeder/logo/udstillere/logo_friluftsraadet_gif.gif&w=423&h=140&ei=XwutTr6cOM6N4gSqzbSCDw&zoom=1
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15-klubben 
 

Den gode tradition fortsætter!  

 

Hver fredag inviteres elever til frokost 

hos skolelederen, hvis de har lavet 15 

eller flere eksamener i løbet af ugen. 

 

På hvert klassetrin er fagene delt op i 

mindre dele, som afsluttes med en 

eksamen. I de fleste klasser skal 

eleverne gennemføre 8 eksamener hver 

uge for at nå hele skoleårets pensum .   

 

15 eksamener udgør næsten to ugers 

arbejde på en uge!  

Så alle de inviterede elever har sandelig gjort 

en kæmpe indsats!     

 

For øvrigt var topscoreren i denne 

måned en elev med 26 eksamener!  

 

Her november måneds flittige elever! 
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LEGO-LEGO-LEGO 

SFOen har brug for mere LEGO! 
Har I noget liggende og gerne vil give det videre, så vil 

SFO'en gerne være den lykkelige modtager!  

Fra burger til 

blodsukker 
  

I november havde vi to 

biologistuderende fra Københavns 

Universitet på besøg i 8. klasse for at 

forklare og udføre forsøg om 

blodsukker.  

 

Det var super spændende!   

 

Først lærte vi om kroppens styring af 

boldsukkeret med forskellige hormoner 

som for eksempel insulin.  

 

Bagefter målte fem elever deres 

blodsukker - nogle spiste mad, mens 

andre ikke gjorde det.    

Så var der motion. Nogle grupper skulle deltage, 

mens andre bare "tog en slapper".   

  

Blodsukkeret blev målt flere gange undervejs, så vi 

kunne se, hvad der sker i kroppen, når man spiser og 

når man bruger af energien.  

 

Vi får dem heldigvis på besøg igen - det sker den 7. 

og 9. december. 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKeQ-9zB3cgCFYUMLAodrU0LSg&url=http://www.denstoredanske.dk/Livsstil,_sport_og_fritid/Underholdning_og_spil/Leget%C3%B8j/LEGO_klodser&bvm=bv.105841590,d.bGg&psig=AFQjCNGJYD_NtHU6ozdLAfe1Lxv_dlHj0Q&ust=1445858748649192
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Tværfagligt projekt i 

naturfag 
  

Med de Forenklede Fælles Mål er der 

kommet helt nye tiltag, som vi skal arbejde 

med i undervisningen. I naturfagene skal vi 

f.eks. have tværfaglige forløb 2-3 gange om 

året, og lige nu er vi i gang med det første. 

 

Eleverne i 7. til 10. klasse var på besøg i 

Avedøre Spildevandscenter for at se, hvordan vi 

renser spildevandet. Her udførte eleverne en 

række forsøg med biologisk rensning af vand, 

og de fik en rundvisning  på anlægget for at 

opleve de mange faser i renseprocessen. 

  

Der havde været kraftigt regnvejr op til 

besøgsdagene, og det betyder rigtig meget på spildevandscenteret. De har et 

forsinkningsbassin, hvor 45 millioner liter vand kan ligge og vente på, at der bliver plads i 

renseanlægget. Bassinet var fyldt helt op, da vi så det.  

  

Efterfølgende har eleverne i 7. og 8. klasse kastet sig over emnet: Drikkevandsforsyning for 

fremtidige generationer. Under denne overskrift skal de gruppevis formulere en 

problemstilling og et projekt.  

 

Det bliver spændende at se de færdige projekter! 

 
2030 målene 
  

I 5. klasse afholdt vi Verdenstime tidligere på 

efteråret. Vi gennemgik de forskellige mål, 

som verdens ledere vil nå inden år 2030. I 

forbindelse med vores grønne festdag, lavede 

5. klasse plancher om de 17 Verdensmål, som 

blev hængt op som del af udstillingen. Det var 

et rigtig godt stykke arbejde og viste, at 

eleverne virkelig har forstået hvad 2030 målene 

går ud på. 
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Burgerdag i 9. 

klasse  
Af Dennis Greve-Christensen 
 

Eleverne i 9. klasse var i den 

herlige situation, at de havde 

gennemført 86 eksamener på kun 

to dage i mine fag: Tysk, biologi 

og geografi - så der blev lokket 

med burger-dag, hvis klassen 

rundede 100 eksamener!   

 

Det gjorde de, og mere til, nemlig 

120. Man skal jo holde, det man 

lover, så der blev straks købt ind til burger-dagen.  

 

Nogle elever holdt sig til en almindelig burger, 

men klassens seje vikinger lærte at lave en 

særlig peberbøf. Her æltes en peberblanding 

ind i kødet og bøffens kant rulles på en lille 

tallerken med sort peber. Efter tilberedning, 

blev bøffen samt fyld bestående af løgringe, 

tomatskiver, agurk, ost og hjemmelavet 

chilidressing lagt i en bolle smurt med 

dijonsennep.  

 

”Jungletrommerne” havde nået Zishans øre, og 

han lagde straks en bestilling på ”A Burger 

from Hell”. Chilidressingen bestod af en dåse 

hakket tomat med basilikum og oregano, en dåse tomatpasta og en halv ghostchili. 

 

Undervejs fik eleverne gastronomiske 

tips og genopfriskede deres viden om 

bakterier og køkkenhygiejne. Selv om de 

nærmest tryglede om at bruge fedtstof på 

panden og om at trykke bøffen på 

panden for at få saften ud, fulgte de 

grillmesterens fremgangsmåde, og blev 

ærlig talt overraskede over hvor lækker, 

saftig og smagfuld bøffen blev. 

 

Velbekomme!  
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 En model i 1:30 format 
 

Junie fra 10. klasse, der ellers er kendt som 

skolens fantastiske kageekspert, kan sandelig 

bruge hænderne til andet at end at forme dej.  

 

I november skabte hun en model af sit klasselokale 

i størrelsesforholdet 1 til 30 - hvilket betyder, at 1 

cm på modellen er 30 cm i virkelighedens verden.  

 

Modellen viser mange fine detaljer: Borde, stole, 

bøger, klassens statistikker, ja selv tavleklud og 

det papir, der ikke er lagt ordentligt på plads i 

klassens brevbakker!  
 

Flot arbejde, Juni! 
 

Med 1. og 2. på  Frilandsmuseet 
Af Karen Marie Juel 

For at få noget at 

vide om jul i gamle 

dage besøgte 1. og 2. 

klasse 

Frilandsmuseet.  

Her så vi et gammelt 

juleskuespil af 

Charles Dickens.  

Vi var også i nogle af 

husene og fik 

fortællinger om jul i 

gamle dage.  

Turen blev afsluttet 

med dans om 

juletræet i 

Frilandsmuseets 

forsamlingshus. 
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I ønskes alle en 

glædelig Jul og et 
Godt Nytår! 

 
 

... og vi glæder os til at se jer alle efter juleferien! 
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