
 

 
                  

               Odense   den   17.   juni   2016 

Kære   forældre 
 
Nøj,   hvor   har   vi   larmet   rundt   i   byen   -   i   ugen   der   er   gået! 
På   Odense   Teater   har   vi   sunget   og   danset   sammen   med   300   elever   fra   forskellige 
folkeskoler   i   forestillingen   ”Lav   noget   larm”,   så   taget   næsten   셝뫫øj   af.   På   Rådhuset   har   vi 
a��oldt   pressemøde   for   at      præsenter   Balletskolens   medvirken   og   engagement   i 
forbindelse   med   årets   H.   C.   Andersen   festival,   hvor   vi   igen   skal   danse   sammen   med 
Creative   Magic   (lys)   i   et   ”Grande   spetacle”,   som   er   festivallent   DNA   –   større 
performance   i   Odense   kan   man   ikke   ønske   sig.   Derudover   har   vores   afgangselever 
både   råbt   og   skreget   over   deres   resultater   ved   de   mundtlige   afgangsprøver.  
 

Men   der   arbejdes   også   på   højtryk   for   at   blive   klar   til   at   afslutte   et   helt   fantastisk   skoleår, 
som   har   været   præget   af   udvikling,   nytænkning   og   implementering   af   Edu-life. 
Administrationen   er   ved   at   lægge   sidste   hånd   på   næste   års   skoleplanlægning,   nye 
elever   er   indskrevet   og   afgangselever   sendes   videre   til   nye   uddannelsesforløb. 
Vi   forsøger   at   holde   ”tungen   lige   i   munden”   –   ikke   tabe   nogen   bolde   på   gulvet   og 
holde   et   højt   kvalitets-   og   energiniveau. 
 

Sommerafslutning   Førskolen   og   0.   -   8.   kl.   og   9.   kl.   dimission 
Vi   minder   om   vores   festlige   sommerafslutning,   afdansning   og   dimission   onsdag   den   22. 
juni,   hvor   alle   elever,   forældre   og   søskende   er   inviteret.   Dette   holdes   i   Den   Fynske 
Opera   (tidl.   Teaterhuset   Rosenhaven)   –   Filosofgangen   19,   5000   Odense   C.   Invitationen 
kan   ses   på   hjemmesiden   under   Info.,   Aktuelt   eller   på   elevernes   opslagstavler. 
http://www.kgl-odense.dk/media/4557/sommerferieafslutning2016-1.pdf  

Alle   elever   skal   møde   omklædt   i   farverigt   sommertøj   og   med   en   sommer   rekvisit. 
 

 
Gratis   børnebøger   til   sommerferien  
Projektet   Gratis   Børnebøger,   der   drives   af   7   børnebogsforfattere   (Benni   Bødker,   Jan 
Kjær,   Henrik   Einspor,   Morten   Dürr,   Bo   Skjoldborg,   Emit   Blichfeldt   og   Ellen   Holmboe), 
giver   igen   i   år   mulighed   for,   at   børn   gratis   kan   hente   bøger   til   sommerferie-læsningen   til 
deres   tablets   eller   computere.  

Se   mere   på    http://www.gratisborneboger.wordpress.com 

 
Tilskud   til   skolepenge   og   SFO 
Ønsker I at søge om fripladstilskud til skolepenge og SFO, skal I benytte                         
Fordelingssekretariatets ansøgningsformular.  Ansøgningsblanket til det følgende           
skoleår   fås   på   skolens   kontor   fra   1.   juni,   eller   kan   downloades   fra   hjemmesiden.  
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Ansøgningsskema skal være skolens kontor i hænde senest den 31. august. Husk at                         
vedlægge dokumentation for husstandsindkomsten. F.eks. kopi af seneste lønseddel                 
samt seneste årsopgørelse fra SKAT fra den/de voksne, der deler bopælsadresse med                       
eleven.  
 
Dresscode   til   dans   og   ballet  
Hvis   du   ikke   har   bestilt   dress-code   til   næste   skoleår   så   kontakt   venligst   Tutu   på 
  Tutu@tutudans.com     eller   på   telefon    +45   2972   6488 
Bestillingslisterne   ligger   på   elevernes   opslagstavler,   men   I   kan   også   窛nde   dem   på 
skolens   hjemmeside    http://www.kgl-odense.dk/pro窛l/fakta/       -   og   derefter   Dresscode. 
 
 
Køb   af   overtrækstøj   med   skolens   logo 
Link   til   webshoppen:   http://dkdybdahl.dk/shop/b2blogin.html 
Login:   balletskolen  
Kode:   balletskolen 
 
Klasseoplysninger 
Alle   klasselister   er   nu   lagt   ud   på   Edulife.   Husk   at   klikke   på   fanebladet   i   bunden   af 
exelarket,   for   at   窛nde   den   enkelte   klasse.   Ændringer   til   listerne   skal   meddeles   til 
Margrethe   på   mail    mb@kglteater-odense.dk 

 

Balletskolens   elevkalender 
Næste   skoleårs   planlægning   er   så   småt   ved   at   falde   på   plads.   Tjek   Balletskolens 
elevkalender   som   窛ndes   på   hjemmesiden   under   pkt.   Info. 

Summercamp 
Husk   at   AMOK   tilbyder   Summercamp   for   danseinteresserede   -   for   mere   info.   se 
AMOK´s   hjemmeside.    www.amok-odense.dk 

 

Rigtig   god   weekend   til   alle   fra 
Balletskolen 
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