
 

                    

Odense   13.   jan.   2017. 
Kære   forældre  
 
“Ivan   klarer   sig   ikke   så   godt   i   skolen.   Han   er   lille,   han   er   en   drømmer,   en   enspænder 
og   derfor   et   let   oퟍ�er   for   drilleri.   Ivans   far   har   en   drøm   om,   at   Ivan   skal   være   stærk   og 
modig,   men   Ivan   er   hverken   stærk   eller   modig,   og   Ivans   far   -   eller   for   den   sags   skyld 
hans   mor   -   forstår   ikke   rigtigt,   hvordan   Ivan   har   det.   En   dag   møder   Ivan   kranføreren 
Ole   -   nede   på   havnen.   Hurtigt   udvikler   de   to   et   varmt   venskab,   for   Ole   er   en   voksen, 
som   hverken   taler   ned   til   Ivan   eller   hen   over   hovedet   på   ham.   Hos   Ole   føler   Ivan   en 
tryghed,   som   gør   dem   til   rigtig   gode   venner.   Pludselig   går   det   op   for   Ivan,   at   han   ikke 
er   alene   om   at   have   det   svært.” 
Ovenstående   resumé   er   fra   �lmen   om   Gummi   Tarzan. 
Filmen   lærer   os,   at   vi   ikke   er   alene   om   at   have   det   svært.   Når   vi   kender   og   tror   på 
vores   egne   styrker,   kan   vi   gøre   hinanden   endnu   stærkere.      I   Odense   Teaters 
opsætning   af   Gummi   Tarzan   er   budskabet   også   vi   sammen   er   stærke,   men   samtidig   at 
man   skal   huske   at   være   sig   selv   -   i   Ivans   tilfælde   også   selv   om   han   så   igen   bare   er   lille 
og   tynd. 
 
 
 

 
 
Bestilling   af   Grantræet   på   dvd   samt   foto 
Der   er   nu   mulighed   for,   at   forældre   og   elever   på   Balletskolen   og   på   DGU   kan   bestille 
en   optagelse   af   forestillingen   Grantræet   og   stillbilleder   på   dvd.   To   dygtige   forældre 
har   stillet   deres   arbejde   til   rådighed.   Rico   Feldfoss,   har   �lmet   hele   forestillingen,   og 
Mette   Risager   har   taget   mange   �otte   still-billeder.   Det   hele   kan   bestilles   samlet   på   en 
dvd,   som   koster   100,-   kr.   Frist   for   bestilling   og   betaling   er   fredag   d.   27.   januar.   Vi   håber, 
at   mange   er   interesserede   i   at   bestille,   men   skulle   det   ikke   være   tilfældet,   kan   en 
produktion   ikke   sættes   i   gang,   og   skolen   vil   tilbageføre   pengene. 
 
Bestilling   og   betaling   (100   kr.   pr.   dvd/billeder)   skal   ske   på   Mobilepay   28   18   26   21.   Husk 
at   anføre   navn   på   eleven,   som   skal   have   bestillingen   med   hjem. 
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Dansk-   og   danseprojekt   8.   -   9.   kl. 
Kæmpe   stort   tillykke   til   skolens   8./9.   klasse,   som   med   deres   egen   koreogra�   om   at 
sætte   grænser,   sige   fra   og   sige   nej   er   nomineret   i   Kreativ   Konkurrence   2016   –   “Min 
Krop,   Mine   Regler.”   Konkurrencen   er   udskrevet   af   Ministeriet   for   Børn,   Undervisning 
og   Ligestilling,   og   ud   af   254   bidrag   er   14   valgt.   I   løbet   af   de   næste   uger   skal   det   vise 
sig,   hvem   der   vinder.   Vi   krydser   �ngre   for   dem. 
 

Projektuge   og   fagdage 
I   næste   uge   er   der   projektuge   for   0.   -   6.   kl   og   fagdage   for   7.   -   9.   kl.   For   mere   info.   tjek 
opslagstavlen   på   Edulife. 
 

“Vildere   med   dans”   Skolefest 
Vi   minder   om,   at   der   er   skolefest   for   alle   elever   fredag   den   27.   jan   kl.   17.00. 

Invitationen   kommer   ligger   på   hjemmesiden   under   aktuelt,   men   den   kan   også   ses   her 
http://kgl-odense.dk/media/73506/vild-med-dans-invitation-2017.pdf 

 

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

Forældremøde 
Onsdag   den   8.   feb.   kl.   18.30   er   der   forældremøde   for   alle   forældre   i   Balletsalen. 
Dagsorden:   Forestillinger   og   produktioner. 
 

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/ 

   

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. 

 

Arbejdsdag   alle   forældre   BEMÆRK   NY   DATO!  
26.   marts   kl.   10.00   -   14.00 

Pga   af   kon�rmationer   i   april   har   vi   valgt   at   �ytte   dagen   til   ny   dato!! 

Glæd   jer   -   årets   første   arbejdslørdag   er   på   trapperne   -   husk   at   sæt   et   stort   fedt   kryds   i 
jeres   kalender.   Vi   lover   grillpølser,   god   kaퟍ�e   og   “festlige”   rengørings-   og 
arbejdsopgaver. 

 
Vi   ønsker   alle   en   rigtig   god   uge 
 
Inge   Fjord  
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