
 

        

 
Odense 6. jan. 2017. 

Kære forældre  
 
Godt nytår til alle store som små. Jeg håber I alle er kommet godt ind i det nye år. 
Januar er en ny begyndelse, forude venter mange nye opgaver, sjove oplevelser, 
svære beslutninger, glæde og sorg. Vi skal fylde det med det bedste, vi ved. Passe på 
hinanden. Tage vare på hinanden. Her er jeg, og der er du! 
Dagene er allerede lidt længere - inden længe vil lyset igen tage over. 
 
Reception 
I dag har jeg holdt tale for Anker Boye på Rådhuset i forbindelse med hans 
afskedsreception. Line Friis og Charlotte Khader havde lavet en meget fin Pas de 
deux (dans for to) for Lærke i 6. kl og Sebastian 2. g fra DGU - tænk sig at vi fik lov at 
repræsentere og vise hvad Balletskolen kan, i så fornemt et selskab med byens 
politikere, rådmænd og embedsmænd og mange af byens borgere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Forældremøde 
Onsdag den 8. feb. kl. 18.30 er der forældremøde for alle forældre i Balletsalen. 
Dagsorden: Forestillinger og produktioner. 
 
Hjertesuk 
Mange elever møder hver dag i skole uden drikkedunk og uden et penalhus, som 
indeholder spidset blyant, viskelæder osv. Det er skolens opgave at eleverne får en 
ordentligt indlæring, men det er forældrenes opgave at sørge for, at børnene er klar til 
at ”arbejde med” i skolen. 
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“Vildere med dans” Skolefest 
Vi minder om, at der er skolefest for alle elever fredag den 27. jan kl. 17.00. 

Invitationen kommer snarest. 

 

Optagelsesprøve for nuværende 2. klasse elever 
Vi minder om at alle elever i 2. klasse skal tilmelde sig optagelsesprøven den 18 
marts. Tilmelding her http://kgl-odense.dk/optagelse/tilmelding-til-optagelse/ 

   

“Se på” i januar 
”Se på dag” i danse- og balletundervisningen er fredag den 27. januar.  

 

Forældreundervisning fredag den 24. feb 
Tak til de forældre som har tilbudt at undervise Balletskolens elever i forbindelse med 
at skolens personale skal på pædagogisk weekend. Nærmere info. snarest. 

 
Vi ønsker alle en rigtig god uge 
 
Inge Fjord  
Balletskolen 
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