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Skolelederen har ordet
Kære elever og forældre.
Så sidder vi med dette skoleårs sidste nummer af Nyt fra Billums. Og tænk, hvor mange ting vi
har oplevet og gjort sammen!
Før efterårsferien havde vi sponsortrim ved Lyngby Sø og samlede penge ind til Østrigsturen. I
januar fejrede vi skolens 70-års fødselsdag med et brag af et familiearrangement.
Første februar tog vi så af sted på den fælles lejrskole i Østrig, hvor vi fik masser af frisk luft
og røde kinder.
Så blev det fastelavn, hvor alle – eller i hvert fald næsten alle - endnu en gang troppede op i
fine og fantasifulde udklædninger.
Og nu er 9. og 10. klasse færdige med de skriftlige prøver, og om 14 dage bliver det juni, og så
er det skoleår gået.
Jeg vil gerne sige tak til elever, forældre og medarbejdere for alt det, I har gjort for hinanden
og for skolen; for det er jo det, der gør, at vi har en god skole, eller som én af lærerne sagde
en dag: ”Jeg er rigtig glad for mit arbejde, og man kan sige, at vores skole nærmest er et fælles projekt”, og jeg kunne ikke være mere enig.
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Til sidst skal jeg oplyse om to ændringer i ferie- og fridagsplanen for næste skoleår:
Første dag efter sommerferien er onsdag den 10. august – ikke tirsdag den 9. og
Første skoledag efter juleferien bliver onsdag den 4. januar 2017 – og ikke tirsdag den 3. Klubben har naturligvis åbent d. 2. og 3. januar 2017.
Venlig hilsen og fortsat god læsning
Keld

Vores fysiske rammer er under forbedring
På det seneste har vi fået forbedret en række ting, som alle uden
tvivl er glade for, men som de måske ikke rigtig lægger mærke til
eller fortæller om hjemme; men
 SFOs lokaler har fået et kraftigt ”brush-up” med bl.a. nye
møbler og nyt lys
 vores internetforbindelse er blevet kraftigere og mere stabil
 vi har fået nye dispensere til papir, sæbe og desinfektionsskum på alle toiletter
 der er kommet lyddæmpning i billedkunst
I sommerferien siger vi farvel til gulvtæpperne i de sidste klasselokaler i stueetagen, og det er
planen, at vi gør ligeså på første sal i efterårsferien.
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Første-maj-ordningen for den kommende 0.klasse er startet
Mandag den 2. maj begyndte de første børn i vores førstemajordning, og de øvrige kommer til 1. juni.
Rent praktisk fungerer ordningen sådan, at ”førstemajbørnene”
har vores SFO for sig selv sammen med en voksen, Rikke, fra de
møder mellem kl. 8 og 9, og indtil de øvrige børn i 0. - 3. klasse
kommer kl. lidt i 14.
Indtil da har den nye 0. klasse deres eget program, og fra kl. 14
er de sammen med børnene fra de øvrige klasser.
Den første dag i føstemajordningen startede med morgenbrød
for børn og voksne, og bagefter tog de søde børn fat på det virkelige skoleliv med bøger, tiermad med mere.
Det har været dejligt at se, hvor godt de nye børn har fundet sig
til rette og jo også, hvor godt de gamle børn har taget imod dem.
Se bl.a. billedet på forsiden!
Hvis man har brug for det, kan førstemajbørnene også komme i morgenåbningen på skolen fra kl.
6.40 og indtil kl. 8, hvor de hentes af Rikke.
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Kalenderen
maj
tirsdag d. 17.:
mandag d. 23.:
onsdag d. 25.:
fredag d. 27.:
mandag d. 30.:

Nyt fra Billums udkommer
8. klasse tager på kanotur med Thomas
8. klasse kommer hjem fra kanotur
9. og 10. klasse har sidste skoledag
De mundtlige afgangsprøver begynder i 9. og 10. klasse – se oversigt
De skriftlige årsprøver begynder i 7. og 8. klasse – se oversigt

juni
tirsdag d. 7.:
torsdag d. 9.:
mandag d. 20.:
tirsdag d. 21.:
onsdag d. 22.:
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Aften for den kommende 10. klasse
Bestyrelsesmøde
De grønne dage bgynder for 0. – 6. klasse. Og dagene begynder med
vores interne idrætsdag på Lyngby atletikstadion.
Dimissionsaften for 9. og 10. klasse og deres familier.
Indbydelse sendes hjem via intraen.
Årsafslutning for 0. – 6. klasse og deres familier.
Se intraen, når tiden nærmer sig

fredag d. 24.:

Sidste skoledag for 0. – 8. klasse.
Udtalelsesblad til 0. – 4. klasse
Standpunktsbog til 5. – 7. klasse
Karakterbog til 8. klasse
Alle møder kl. 8.15 og har fri kl. 12.15. Klubben har åben

I ønskes alle en rigtig dejlig sommerferie
Årsafslutning for 0. – 6. klasse og dimission for 9. og 10. klasse
9. og 10. klasse og deres forældre skal huske at sætte X i kalenderen ved tirsdag aften den 21.
juni, hvor der er dimissionsaften, og 0. – 6. klasse og deres forældre bedes sætte kryds ved
onsdag den 22. juni, hvor vi har sommerafslutning.
Indbydelse til begge dele følger.

Bogaflevering
Når vi når frem til bogafleveringen, skal I være opmærksomme på, at alle flergangsbøger skal
afleveres den pågældende dag.
Hvis man har glemt en bog, får man en påmindelse med hjem, hvor der også står, hvornår man så
skal aflevere bogen.
Gør man ikke det, kommer forældrene til at betale for en ny.
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Oversigt over de mundtlige afgangsprøver i 9. og 10. klasse
Fra faglæreren og klasselæreren får de enkelte klasser udførlige informationer om de forskellige prøver og afviklingen af disse.

dato
onsdag d. 1. juni
torsdag d. 2. juni
fredag d. 3. juni
mandag d. 6. juni
tirsdag d. 7. juni
torsdag d. 9. juni
fredag d. 10. juni
mandag d. 13. juni
tirsdag d. 14. juni
torsdag d. 16. juni
fredag d. 17. juni
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klasse

prøvefag

lokale

9.
9.
10.
9.
9.
10.
10.
9.
10.
9.
10.
9.
9.
10.

dansk
dansk
fysik
engelsk
engelsk
matematik
dansk
fysik
dansk
matematik
engelsk
kristendomskundskab
kristendomskundskab
tysk

billedkunst
billedkunst
fysik
musik
musik
9. klasse
musik
fysik
musik
9. klasse
billedkunst
billedkunst
billedkunst
musik

Oversigt over de skriftlige og mundtlige årsprøver i 7. og 8. klasse
Fra faglæreren og klasselæreren får de enkelte klasser udførlige informationer om de forskellige prøver og afviklingen af disse.

dato
Skriftlige årsprøver
mandag d. 30. maj (8.15 – 11.45)
tirsdag d. 31. maj.(8.15 – 9.45)
tirsdag d. 31. maj.(10.30 – 12.00)
onsdag d. 1. juni (8.15 – 9.15)
onsdag d. 1. juni (9.15 – 12.15)
Mundtlige årsprøver
fredag d. 3. juni
mandag d. 6. juni
mandag d. 6. juni
onsdag d. 8. juni
fredag d. 10. juni
mandag d. 13. juni
tirsdag d. 14. juni
torsdag d. 16. juni
fredag d. 16. juni
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klasse

prøvefag

lokale

7. og 8
7.
8.
7. og 8
7. og 8

skriftlig fremstilling
retstavning og læsning
retstavning og læsning
matematik uden hjælepmidler
matematik med hjælepmidler

salen
salen
salen
salen
salen

8.
7.
8.
8.
7.
7.
8.
8.
7.

tysk
idræt
geografi (digital)
samfundsfag
engelsk
dansk
dansk
fysik
fysik

9. klasse
gym/sal
computeren
billedkunst
9. klasse
musik
9. klasse
fysik
fysik

Om årsprøverne i 7. og 8. klasse
Mandag den 30. maj til onsdag den 1. juni er der skriftlige årsprøver for 7. og 8. klasse, og fra
fredag den 3. juni står den på mundtlige prøver næsten frem til sommerferien.
Når vi har valgt at bruge så forholdsvis lang tid på årsprøver, skyldes det to ting;
For det første et ønske om, at eleverne inden 9. klasse har prøvet de ret mange forskellige prøveformer, der bruges ved de afsluttende prøver.
For det andet synes vi, at det er en god måde at ”stille eleverne til regnskab” for deres indsats
i og udbytte af undervisningen i det forløbne år. Tro det eller ej – der er faktisk rigtig mange
elever, der opdager, at det at gå til prøve ikke er nær så slemt, som de troede. Ja, enkelte siger faktisk, at de syntes, at det var hyggeligt at ”underholde” to opmærksomme tilhørere i skikkelse af elevens lærer i det pågældende
fag og en af vore øvrige lærere i faget, der fungerer som censor.
Elever og forældre kan også se prøveplanen på klassens opslagstavle i
intra. Inden prøverne starter, får klasserne besøg af Keld, som fortæller om de regler, man skal følge til en prøve. Husk at have den
bærbare eller tablet, som I vil bruge til prøverne, med i skole i ugen
efter pinse, så vi kan få styr på printerdriver m.m.
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Fredag den 27. maj er sidste skoledag for 9. og 10. klasse
Der er almindelig undervisning til kl. 10.15, hvorefter 9. og 10. kl.
kommer rundt med karameller, og får alle andre elever med ned i gården, hvor de indtager scenen med forskellig underholdning den næste
gode times tid.
Når underholdningen er slut, bliver der fløjtet for ”kaos i buret”, og
hvis man vælger at gå ind i ”buret”, slipper man ikke for vand eller
skum. Vi har nemlig den gode aftale med eleverne, at det her her – og
kun her – man bruger vand og skum.
Alle er velkomne til at være med til løjerne i buret; men det kræver, at man har tørt skiftetøj
med, som man skal tage på, inden man går ind på skolen igen, og man
skal også være med på, at man får skyllet det værste skum af under
brandslangens friske vand, inden man bliver sendt ind at skifte tøj.
Efter underholdning og kaos i buret tager 9. og 10. klasse hjem, og
for de øvrige klasser er der spisning og derefter klasselærerdag til
13.50, hvor vi lukker biksen og går på weekend.
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Siden sidste nummer af Nyt fra Billums
Billums konfirmander
Et stort tillykke til Billums konfirmander 2016: Andreas, Carolina, Clara,
Josephine, Malou, Mathias, Nicklas, Sebastian, Signe og Hansen fra 8. klasse! Vi håber, I alle har haft en dejlig konfirmation.
I mandags den 9. maj var hele 8. klasse af sted på Blå mandag – turen gik til
Bakken. Det var vist en festlig dag, da de elever, der var i skole dagen efter, var godt brugt!

Med fingrene i sildene
3.kl. har haft om ”Den fantastiske fisk” i Natur/Teknik
og har i den forbindelse dissekeret sild. De skulle finde
hjerte, lever, tarme, gæller,
svømmeblære mm. De var
rigtig seje til det
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Kunst i alle afskygninger.
Og de pynter pænt på vægge og vindueskarme.
Der er værker inspireret af St. Basils Cathedral i
Moskva lavet af 5. klasse, tukaner og pandaer lavet af. 4. eller 5., fugle kreeret af 4. klasse og
collager lavet af 0. - 3. klasse
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Nyt fra Klubben
Fra Klubben skal der også lyde et stort velkommen til de nye børn. Og vi glæder os til, at resten
skal begynde d. 1. juni, så vi kan få en dejlig måned sammen, inden sommerferien begynder.
Som Keld også har skrevet, er Klubben blevet sat lidt i stand. Det er rigtig dejligt, og både
voksne og børn nyder de nye omgivelser. Nu skal vi lige have skiftet pladerne på halvtaget inden
sommerferien, og så forhåbentlig bliver der tid til at få malet bagsiden af Klubben.
Vi minder om, at der er lagt sommerferietilmelding på intraen. Husk venligst, at få den udfyldt.
Mange hilsener
Rikke og Rene
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