
Eksamenstid! 
 
De skriftlige eksamener er nu afsluttede, og vi forbereder 

de mundtlige, som afholdes i løbet af juni måned.    

 

Maj har også budt på lejrskoler – én af dem tog 

udgangspunkt fra skolen og en anden foregik på 

Langeland.  

 

Vi skal da også høre fra Støtteforeningens formand – den 

forening gør et fantastisk stykke arbejde, der gavner os 

alle! 

 

I slutningen af maj havde vi besøg af mange af næste års 

0. klasse elever – se billederne fra den hyggelige dag!   

 

Ja, maj har været en begivenhedsrig måned. 

 

Vi har sendt blanketter hjem til alle forældre vedrørende 

SFO og Klub i sommerferien samt den årlige  

SFO-koloni. Husk at melde jeres børn til aktiviteterne, så 

vi kan planlægge, hvad der skal ske.    

 

Husk også Sommerfesten som afholdes lørdag den 12.  

kl. 13:00 til 18:00. Alle er velkomne! 

 

Og med skoleårets sidste nummer af Kildeskolenyt! vil vi 

blot sige: 

God sommerferie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      KKKiiillldddeeessskkkooollleeennnyyyttt!!!   

Kildeskolen  

Høffdingsvej 14 

2500 Valby 

Kontor: 38790140 

Lærervær.: 38797140 

 

Juni 2010 

10. årgang nummer 6 

Indhold: 
* Kalender 

* Tumlerummet  

* Karakter 2009 

* Bornholm 

*  RobotCup 2010 

* Lejrskole med 4. 

* Eksamen 2010 

* De nye elever 

* Støtteforeningen 

* Lejrskole med 0. og 1. 
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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  

Juni                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Tirsdag 1.  

Onsdag 2.  

Torsdag 3. Mundtlig eksamen fysik 9a+9b  

Forældrekonsultation 8. klasse 

Fredag 4. Mundtlig eksamen fysik 10. 

  

Mandag 7. Mundtlig eksamen historie 9a+9b 

Tirsdag 8. Mundtlig eksamen historie 9a+9b samt tysk 9b 

Onsdag 9.  

Torsdag 10.  

Fredag 11.  Seneste dato for tilmelding til SFO og Klub i sommerferien 

Lørdag 12 SOMMERFEST 

  

Mandag 14. Mundtlig eksamen engelsk 9b+10  

Tirsdag 15. Mundtlig eksamen engelsk 9b+10 

Onsdag 16. Mundtlig eksamen engelsk 9a 

Torsdag 17.  

Fredag 18. Seneste dato for tilmelding til Sommer-koloni 

Mundtlig eksamen dansk 9a 

Forældremøde 3. klasse 

  

Mandag 21. Mundtlig eksamen dansk 9b+10  

Tirsdag 22. Mundtlig eksamen dansk 9b+10  

Onsdag 23. Sidste skoledag for afgangselever 

Arrangement for afgangselever og 

forældre i kantinen 19:00 

Lejrskole 5. og  

2. klasse 

Torsdag 24.   

Fredag 25. Sidste skoledag 

  

Mandag 28. SFO og Klub holder åbent – skolen er lukket 

Tirsdag 29. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 10:00-14:00 

Onsdag 30. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 10:00-14:00 
 

          

 

Husk kaffen i SFO’en fredag den 18/5  

mellem 14:00 og 16:00!  
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Skolekalender  

Juli                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag 1. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 10:00-14:00 

Fredag 2. SFO og Klub holder åbent – skolen er lukket 

  

Mandag 5. SFO og Klub holder åbent – skolen er lukket 

Tirsdag 6. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 10:00-14:00 

Onsdag 7. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 10:00-14:00 

Torsdag 8. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 10:00-14:00 

Fredag 9.  SFO og Klub holder åbent – skolen er lukket 

  

Mandag 12. SFO og Klub holder åbent – skolen er lukket 

Tirsdag 13. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 10:00-14:00 

Onsdag 14. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 10:00-14:00 

Torsdag 15. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 10:00-14:00 

Fredag 16. SFO og Klub holder åbent – skolen er lukket 

  

Mandag 19. SFO og Klub holder åbent – skolen er lukket 

Tirsdag 20. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 10:00-14:00 

Onsdag 21. SFO og Klub holder åbent – sommerskole 10:00-14:00 

Torsdag 22.  SFO og Klub holder åbent – sommerskole 10:00-14:00 

Fredag 23. SFO og Klub holder åbent – skolen er lukket 

  

Mandag 26. Skole, SFO og Klub er lukket 

Tirsdag 27. Skole, SFO og Klub er lukket 

Onsdag 28. Skole, SFO og Klub er lukket 

Torsdag 29. Skole, SFO og Klub er lukket 

Fredag 30. Skole, SFO og Klub er lukket 
 

          
Mandag den 9/8 til fredag den 13/8 er SFO og Klub på koloni   

 

I august er skole, SFO og Klub lukket til og med 15/8.  
                                                        

 

Mandag den 16/8 kl. 9:00 starter skoleåret 2010-2011 
På gensyn! 
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                                     Hvem var det så? 

  

 

 

 

 
      Jamal fra 8                Louise fra 9. klasse       Awas fra 9. klasse 
 
 

…og det var der ingen, der kunne gætte! 
 

I skoleårets sidste nummer af  slutter vi af med nogle sjove sætninger:  

 

Moren hedder høne, faren hedder hane, ungerne hedder killinger og børnebørnene hedder 

æg. John, 6 år 

 

Høns, som går hvor de vil, lægger finere æg, fordi de slipper for at have hønsenet rundt om 

hovedet. Jørgen, 7 år 

 

Bonden er en vældig lykkelig mand. Først og fremmest fordi han har traktor, men også fordi 

han slipper for at gå på arbejde. Per, 7 år 

 

En krop er noget der ender i skoene. Claus, 5 år 

 

Hvis man åbner øjnene og der er helt sort, så er man bevidstløs. Lars, 7 år 

 

Næsten alle mennesker har en hjerne. De, der er lidt dumme, har en kyllingehjerne. Per, 5 år 

 

God sommerferie til alle fra   
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Karakterer 2009 
Af Niels Bergstedt, skoleleder 

    

I april blev 2009-karaktererne offentliggjort på Undervisningsministeriets hjemmeside. 

 

   Vores eksamenskarakterer viste sig at være 0,8 karakterpoint over landsgennemsnittet, mens 

   årskaraktererne lå 1,5 point over landsgennemsnittet. 

 

   Skønt gennemsnittet af eksamenskarakterer i dansk (læsning, mundtlig, retskrivning og    

   skriftlig fremstilling) var 0,4 point over landsgennemsnittet (6,3 i forhold til 5,9), besluttede 

   dansklærerholdet at arbejde intensivt med at forbedre materialer og arbejdsmetoder. Vi har  

   også besluttet at eleverne i 1., 2. og 3. klasse skal have flere dansktimer for at styrke læsning 

   og skrivning.  

 

Alle tal er fra 12-skalaen.  

Fag med * er udtræksfag – dvs. at UVM afgør hvilke klasser der skal op i fagene.    

2009 – 9. klasse 

 

Landsgennemsnit 

 

Kildeskolen 

Fag Eksamen Årskarakter Eksamen Årskarakter 

 

 

Dansk  

Læsning  5,0 7,2 6,6 8,2 
Mundtlig  7,0 6,3 7,3 7,6 
Orden 5,3 6,6 4,2 7,5 
Retskrivning  5,4 6,3 6,5 7,5 
Skr. fremstilling 5,5 6,5 4,9 8,0 

 

Matematik 

Færdigheder 7,7 7,0 9,6 9,5 
Problemløsning 6,9 6,4 7,3 8,3 
Mundtlig  6,0  8,8 

Fysik 5,8 6,0 6,7 7,6 

Engelsk 
Skriftlig  * 6,6 6,4 7,5 8,3 
Mundtlig 6,9 6,2 10,3 8,2 

Tysk 
Skriftlig  5,4  4,7 
Mundtlig * 5,5 5,5  5,2 

Historie * 6,6 6,1  7,8 

Samfundsfag * 6,8 6,2  8,5 

Biologi * 6,9 6,2 7,7 7,3 

Geografi * 6,8 6,3  7,2 

Projektopgave  7,4  9,8 

 

Samlede gennemsnit 

 

6,3 6,3 7,1 7,8 
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Bornholm 
Af Lou, elev i 8. klasse 

 

I uge 16 gik 7. og 8. klasses lejrtur til 

Bornholm. Vi mødtes mandag morgen 

klokken 6:10 på Hovedbanegården. Turen 

derover tog ca. 4 timer. Og da vi stod af 

færgen, fandt vi vist alle ud af, at det ikke 

var nogen ”ferie”, vi var taget på. På trods 

af at nogen af os havde været oppe  

kl. 04:00 skulle vi ud og cykle 19 

kilometer over til hvor vi skulle bo. Vi 

fandt hurtig rundt i, hvor vi ville bo, og fik kigget rundt på grunden. Vi blev delt op i mad 

hold, og holdene fik hver to tidspunkter på ugen, de skulle lave mad.                                                                         

 

Første dag efter den lange men hyggelige cykeltur måtte vi slappe af resten af dagen. 

Stranden lå ca. 2 kilometer fra os og købmanden ca. 8 kilometer. Om tirsdagen cyklede vi 

igen en del kilometer. Vi skulle ud og besøge Natur Bornholm og vi blev delt op i 7. og 8. 

klasse. Vi blev fulgt rundt på stedet og lærte om en masse ting. Vi lærte bl.a. om 

Rokkestenen, og fik et par historier om hvordan lige præcis denne Rokkesten endte på Natur 

Bornholm’ s grund. Den mest sandsynlige var, at det var isen i istiden, der havde båret den 

med sig. 

Vi var oppe og stå på toppen af dét, der engang 

havde været et bjerg, som fortsatte 5 kilometer ned 

under jorden. Da man stod på det, og tænkte på at her 

havde engang været luft omkring én og ikke jord, var 

det egentlig vildt – hvor har naturen ændret sig 

meget! 

 

Onsdag gik turen til Hammershus i bus! Vi havde 

fået en guide, som fortalte os om de gamle konger, 

og hvad der var af konflikter osv. Det, der var fedt 

ved det, var nok at hun sørgede for at få folk med. Hun fangede én, og det gjorde hun ved at 

vælge os elever til at komme op og demonstrere de gamle historier, hvor de forskellige blev 

klædt ud og fik hver deres rolle. Efter det lille ”teaterstykke” skulle vi op og se den gamle 

borg. Der til hørte også en masse historier. Men den, jeg stadig tænker over, er den med, at 

der en nat var bygget et ekstra lag mere end arbejdsfolkene havde bygget. Én af mændene 

troede ikke på det, så han ville opklare, hvad der var sket. Den første nat satte han sig på en 

sten foran borgen men faldt i søvn. Den anden nat var han lidt mere snedig og lagde sig 

simpelthen på kanten af borgen. Næste morgen, da hans arbejdsmænd kom og ville have 

forklaringen, var det eneste, der var tilbage af deres ven, en stump af hans kappe, som stak 
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ud mellem stenene på borgen. Guiden sluttede historien med at man skal huske og kigge 

efter næste gang, man besøger borgen. 

 

Torsdag fik vi lov at slappe af fra de udmattende cykelture. Vi måtte selv bestemme hvad vi 

ville lave, og hvis vi havde lyst til at tage en tur med til Nexø, havde lærende arrangeret det. 

Da Bintou fra 7. klasse havde fødselsdag, hyggede vi os og gjorde klar til et brag af en 

surprise! Der blev lavet pizza for enhver smag og lagkage til dessert. Bagefter gik vi alle ned 

på stranden og fik noget frisk luft, og så var der ”lejrbål her!” med snobrød og varm kakao. 

Senere på aftenen blev der holdt fødselsdagsfest for Bintou, hvor der blev danset til en masse 

god musik! 

 

Fredag gik turen hjem. Vi skulle være klar med vores bagage kl.10, og være klar med 

rengøring af værelserne kl.12. Det var et par skrappe tanter, der inspicerede vores rum, Rikke 

og Anne-Mette, men til sidst fik vi alt på plads. Vi skulle cykle til Rønne, hvor vores bagage 

ventede på os – turen gør mig næsten forpustet at tænke på! Vi skulle cykle ca. 24 kilometer i 

modvind, regnvejr og op af bakke hele vejen!! Man blev virkelig udsat for noget, man IKKE 

er vant til! Men vi kom til tiden og kunne nu nyde en afslappet tur hjem med færgen.  

 

Så alt i alt: Selv om der ikke rigtig er nogen af os, der er ”cykel-typerne”, så var det en fed 

tur, som man vil kunne grine af senere hen.   

☼☼☼   
Flotte fingerringe – og en fasan! 

 

Yonas og Phillip fra 3. klasse kom 

forbi kontoret for at vise deres flotte 

fingerringe, som de selv har lavet! 

 

Senere på dagen skulle vi da også 

have et billede af en fasan, som 

Oliver fra 1. klasse havde formet.    
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RobotCup 2010 

Af Heidi Brandt  
 

Den 6. april og den 8. april var 

henholdsvis 5. og 6. klasse til 

workshop på Experimentarium for 

at lære, hvordan man programmerer 

LEGO Mindstorm robotter. 

 

Experimentarium havde kun lavet 

seks workshops af 2½ times 

varighed, så det var spændende, om 

vi kunne få lov til at deltage. Vi var 

hurtigt ude og satte os på to af dem.  

 

 

Eleverne fik udleveret nogle robotter, 

som de skulle programmere til at 

kører gennem en del af den bane, som 

Danmarksmesterskaberne skulle 

køres på den efterfølgende mandag. 

Jo, de fik lov til at prøve kræfter med 

den ”rigtige” bane.  

 

Alle elever fik robotterne til at køre 

og et enkelt hold fik den hele vejen 

igennem. 

 

Det var sjovt og udfordrende at 

arbejde koncentreret med programmeringen, og nu ved eleverne, hvordan man skal arbejde 

med robotterne. 

 

5. klasse har lovet Kristoffer fra Experimentarium,  

at de vil stille op til RobotCup næste år – det bliver  

rigtig spændende at se, hvor gode de er blevet 

til den tid.  
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Med 4. klasse på lejrskole 
Af Karen Marie Juel 

 

København og omegn har meget at byde 

på. 4. klasse holdt lejrskole med 

udgangspunkt fra Kildeskolen. 

 

En tur til Gefionspringvandet og Kastellet 

var smuk, spændende og gav mulighed 

for at kravle på kanoner og løbe meget 

stærkt. 

 

Lejre Forsøgscenter hedder nu 

Sagncentret Lejre. Her tilbragte vi en hel 

dag. Vejret artede sig, det holdt op med at 

regne da vi kom, og solen skinnede. 

 

I Lejre er der plads til fantasi og til at lære 

samtidig med at stort set alt det, vi har lært om 

stenalder, bronze-alder og jernalder kan ses og 

opleves. 

 

Vi fik en grundig forklaring på, hvordan man 

udvandt jern. Hver gang der blev fremstillet  

1 ½ kg jern, blev der brugt et halvt egetræ til 

processen. 

 

Kenneth og Sam hjalp en af stedets medarbejdere 

med at lave et raftehegn. 

 

Så snart vi ankom til Sagncentret, gik eleverne i gang med at male 

mel og bage kiks, andre stillede sig i kø med en redningsvest, så 

de kunne komme ud og sejle i den første ledige, udhulede 

træstamme. Disse både var meget populære, især til sidst da alle 

andre var gået hjem, og vi havde dem for os selv. Ekstra skægt var 

det, at de nyudklækkede ællinger svømmede rundt mellem bådene. 

 

Næste dag styrtregnede det. Alle var hurtigt i gang med at lege 

indendørs, og om eftermiddagen var der fuld fart på i 

svømmehallen. 

 

Turen var nok et vink med en vognstang om, at der skal flere 
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fysiske aktiviteter til i hverdagen, mindre tv-kiggeri og nok mere søvn. Eleverne var meget 

optaget af det, de beskæftigede sig med og behandlede hinanden rigtigt pænt når de var 

udsovede. For at få søvn nok og for at få alt det med, som eleverne forbandt med en 

klassefest, var der fest to aftener i træk til ikke så sent. 

 

Alle var glade for at blive hentet af forældrene til Kr. Himmelfarts Dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANDPLEJEVAGTORDNING FOR BØRN OG UNGE MED BOPÆL I 
KØBENHAVNS KOMMUNE. 
 

Børne- og Ungdomstandplejen har som sædvanligt vagtordning i sommerferien 2010: 

 

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 28.06.2010 til 06.08.2010 (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 eller 

Skadestuerne på Amager, Bispebjerg, Frederiksberg og Hvidovre Hospitaler. 

 

God ferie! 

Børne- og Ungdomstandplejen 
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Atomer i ler 
Af Heidi Brandt 

 

I 5. klasse har vi beskæftiget os med 

atomer og molekyler. Eleverne skulle 

have kendskab til fotosyntese og de 

grundstoffer, der indgår i den.  

 

I den forbindelse byggede eleverne 

de første 36 grundstoffer i ler. – med 

det rigtige antal elektroner i de 

forskellige skaller.  De byggede også 

det størst kendte atom med 115 

elektroner og protoner.  

Friskt sand! 

 

Endelig kom der friskt sand i sandkassen – og 

det skulle straks udnyttes! 
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Invitation til  

Kildeskolens Sommerfest  

 

Lørdag d.12. juni 2010 

 

Arrangementet byder på: 

 Hjemmelavede burgere  

 0.-5. klassernes fantastiske optræden  

 Kaffe og kage  

 Teaterstykket ”Folk og røvere i Valby” 

 

Dørene åbnes kl. 13:00. 

 

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

hyggelige begivenhed! 

 

Støtteforeningen 
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Sidste forberedelser til de mundtlige eksamener 
 

De skriftlige eksamener er færdige – og straks gik afgangseleverne i gang med afpudsningen 

af fagene, før de skal op i de mundtlige eksamener.  

 

Traditionen tro har vi erstattet den såkaldte ”læseferie” med undervisning, hvor faglærerne 

hjælper eleverne med at få styr på de sidste detaljer.  

 

Undervisningen foregår alle hverdage mellem eksamenerne. I år drejer det sig om de bundne 

fag dansk, engelsk og fysik samt udtræksfagene historie og tysk. 

 

Skønt at se de unge mennesker arbejde intenst med deres faglige forståelse! 

 

Når den sidste eksamen er afsluttet, skal der selvfølgelig festes.  

 

Den 23/6 kl. 11:00 kaster eleverne karameller i klasserne (og med vand på boldbanen). 

Herefter afholdes den traditionelle Rundboldmatch med lærerne – lad os se hvem der vinder! 

 

Om aftenen kl. 19:00 er der fin middag for afgangseleverne og deres forældre i kantinen. Her 

modtager de deres afgangsbevis – og der tages ca. 1000 fotografier!  

 

Hermed er 10 års skolegang afsluttet, og alle skal have en velfortjent sommerferie!       

 

 

  

 



 14 

De nye elever 
 

Mens vi siger farvel til de 25 

afgangselever, kan vi hilse de 

nye elever velkommen.    

Fredag den 28/5 havde vi 

nemlig besøg af flere af de børn, 

som skal starte i 0. klasse efter 

sommerferien.  

 

De ”gamle” 0. klasse elever 

viste pænt rundt, og det blev til 

en rigtig hyggelig dag. 

 

Liv kom bagefter og fortalte, at 

hun glæder sig til at komme i 

gang med de ”nye”.  

 

Velkommen til Kildeskolen!  
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Kildeskolens støtteforening 
Af Søren Pedersen, formand 

  

Kildeskolens Støtteforening har til formål at hjælpe skolen med at gøre 

de fysiske forhold bedre for elever og lærere.  

 

Med jeres årlige bidrag på 150 kr. eller 300 kr. og med bestyrelsens 

indsamlinger og loppemarkeder er det lykkedes at skabe en super 

legeplads, et perfekt computerlokale og en hel masse andre ting, som 

gør skoledagen mere spændende og udfordrende.  

 

”Mange bække små gør en stor å”, siger man – og det gælder i 

udpræget grad for vores arbejde. Vi skal alle være stolte over, at vi kunne indsamle næsten 

300 000 kr. – og ikke mindst, at vi var i stand til at omdanne pengene til goder, der ellers 

ville have kostet skolen op mod en million kroner. Vi gør det godt.  

 

Er vi så færdige? Nej, bestemt ikke! Nu vil vi indsamle for at gøre skolens toiletforhold 

bedre. Hvad med et formningslokale med alle faciliteter? Hvad med et bedre musiklokale? 

Hvad med to computere i alle klasselokaler? Og hvad med…?   

 

Der ligger et kæmpe arbejde foran os – og hvordan kan du så hjælpe med at gøre dit barns 

skole endnu bedre?  

 

Først og fremmest kan du sørge for, at dit medlemskab af Kildeskolens Støtteforening er i 

orden. Hvis alle betaler nu, kan vi komme i gang med at sætte alle toiletter i stand. Mere skal 

der ikke til: Enlige forældre betaler 150 kr. og forældrepar betaler 300 kr. – uanset hvor 

mange børn I har på skolen. Medlemskabet er også for gamle elever, bedsteforældre og 

andre, som ønsker at hjælpe Kildeskolen.  

 

Hvis du er murer, tømrer, elektriker eller en anden slags håndværker, kan du hjælpe os med 

at reparere de forskellige ting på skolen. På den måde kan vi nå længere!     

 

Du kan også hjælpe med ved afholdelse af loppemarked, Sommerfest og Julefest. 

 

Men jeg synes, at du skal starte med at ordne dit medlemskab – og så deltage i den Ordinære 

Generalforsamling som afholdes torsdag den 17/6 kl. 18:00 på lærerværelset. 

 

Husk at det hele i sidste ende handler om børnenes uddannelse og fremtid! 

 

(Brug netbank: Kildeskolens Støtteforening, reg.nr. 3118, konto nr.: 8416079. Du kan få 

girokort på kontoret eller bestille det på netkom@kildeskolen.dk – husk at skrive hvem du er, 

når du betaler for medlemskabet). 

 

mailto:netkom@kildeskolen.dk
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Med 0. og 1. på Langeland 
Af Liv, Hanne og Nyla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mandag den 17. maj rejste 0. og 1. klasse på 

lejrskole til den naturskønne ø Langeland. 

 

I fem dage fik vi lov til at bruge alle 

Skovsgaards faciliteter. Det er en stor 

gammel herregård, som nu ejes af Danmarks 

Naturfond. 

 

Børnene var på opdagelse udendørs det 

meste af tiden. Vi var i vådområder og 

fangede en masse små dyr, som vi så 

undersøgte i mikroskop.  

 

I naturværkstedet kunne børnene også male 

mel og lave havregryn, der så blev brugt til 

brød og grød. De fleste måltider blev for 

øvrigt tilberedt på bål. 

 

Ellers hyggede børnene sig med geder, katte, 

hund og kalve.  

 

Vi besøgte også flere museer – og så havde 

vi en dejlig vandretur gennem skoven og ned 

til stranden.  

  

Det bliver ikke sidste gang at vi besøger 

dette pragtfulde sted!   

  



 

 

17 

15 klubben 
 

På grund af eksamen og en fredags-fridag 

var der kun 15-klub tre gange i maj. 

 

7/5 

   

 

      21/5                                                  

 

…og 28/5. 

 

Shubam var med for 35. gang i år – 

tænk engang at færdiggøre 15 

eksamener hver uge i 35 uger! 

 

Tillykke til alle de dygtige elever! 

 

  

 

 

 


