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     Odense den 12. aug. 2016 

Kære forældre 
 
 
Så er vi i gang igen!  
 
Al begyndelse er svær. Det kan kræve blod, sved og tårer. Men der, hvor tårer vander, 
skabes der god jord for frøet til at slå dybere rødder og bære god frugt. 
 
Alle elever udstråler på hver deres egen måde energi, lyst og glæde til at gå i gang 
med et nyt og spændende skoleår. Vores fornemmelse er, at alle - både børn og 
forældre - er kommet godt i gang. Der er god stemning på hele skolen. 
Her i starten er der meget der skal læres, huskes, aftales, planlægges etc., og de første 
par uger vil gå med at finde ind i skolerytmen – og alle elever og voksne skal have tid til 
at ”finde” hinanden, så vi sammen kan tilføje et nyt kapitel i Balletskolens historie bog. 
 
Ballet- og danseundervisningen starter på mandag, og selv om alle undervisere 
forsøger at begynde roligt, give tid til udstrækning etc., vil det for mange elever betyde 
at de får ømme muskler. Det vil selvfølgelig fortage sig igen, når eleverne begynder at 
komme i form. 
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Informationer 
Alle væsentlige informationer bliver lagt på klassens opslagstavle på Edu-life og på 
skolens hjemmeside www.kgl-odense.dk - eleverne får ikke sedler med hjem!  
Det gælder også invitationer til arrangementer, forældremøder, skole- hjemsamtaler ect. 
Det er derfor meget vigtigt at holde sig orienteret her. Hver fredag kommer der 
fredagsbrev med mange oplysninger og informationer, de ses også på klassens 
opslagstavle på Edu-life. Hvis I har spørgsmål så ring til Margrethe. 
 
Kalender 
Vi vil bede jer om at orientere jer grundigt i kalenderen.  
 
Skemaer – adresselister  
Alle oplysninger kan findes på klassens opslagstavle på Edu-life. 
 
Forsikring  
Balletskolen har ikke en forsikring der dækker elever i tilfælde af ulykker og skader. 
Det er familiens ansvar at have en forsikring, der dækker ulykker og personskader. 
Vi gør opmærksom på, at det skal være en fuldtids forsikring. 
 
Forældremøde – ændring i dato 
Der afholdes forældremøde for alle forældre onsdag den 15. September kl. 18.30 – 
21.00. Alle undervisere og pædagoger fra skolen, dans og ballet vil være tilstede. 
 
Generalforsamling 
Skolen afholder Generalforsamling  tirsdag den 20. sep. Kl. 19.00 – 21.00. 

 
Arbejdsdag alle forældre 

Vi minder om, at der er arbejdslørdag for alle forældre lørdag 1. okt. 10.00 – 15.00. 

Invitation og arbejdsplan kommer senere. 

 
Dresscode ti l  dans og ballet  
Hvis I 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 finde dem på 
skolens hjemmeside http://www.kgl-odense.dk/profil/fakta/  - og derefter Dresscode. 
 
 
Køb af overtrækstøj med skolens logo  
Link til webshoppen:  http://dkdybdahl.dk/shop/b2blogin.html 
Login: balletskolen  
Kode: balletskolen 
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Frit idsti lbud 
Husk at AMOK tilbyder masser af forskellig undervisning for små, store som ældre. 
Efterårssæsonen starter i uge 35 (mandag den 29. aug. 2016) - for mere info. se AMOK´s 
hjemmeside. www.amok-odense.dk 

 

Rigtig god weekend ti l  al le fra 
Balletskolen 

 


