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Odense 10. feb. 2017. 

 
Kære forældre  
 
I dag har alle elever været en del af en  “Venskabsdag” med temaet webetik - 
arrangeret af elevrådet. 
Dagen startede som sædvanlig med morgensang kl. 8:15 hvorefter blev alle elever 
delt op i 10 blandede grupper på tværs af klasserne. 

Efterfølgende blev de blevet delt ud i 5 forskellige værksteder med varierede 
aktiviteter. Værkstederne blev præsenterer og styrer af elever fra elevrådet. 

Dagen sluttede fælles i Balletsalen kl. 11:45 med fremvisninger af arbejdet fra 
grupperne.  

Hermed en lille tankevækker  https://www.facebook.com/medieraadet/videos/1315329785217474/ 

  
Forældremøde 
Det var dejligt at se jer der kom i onsdags til vores forældremøde. 
Der var desværre en del elever som ikke var repræsenteret - det er muligt at se et ref. 
her.  https://youtu.be/7Mks22LJ4xw 
 
Mette-Ida klassisk danser fra Kgs. Nytorv 
I uge 8 kommer Mette-Ida og underviser i alle Fatimas timer. 
 
Re-dream  
Mandag efter vinterferien starter produktionsforløbet med Re-Dream. Vi ved med 
sikkerhed at alle elever i 7. kl skal deltage om alle elever fra 8. kl. også er med er 
endnu uvist. 
 
Arrangement på Odeon 
Torsdag den 23. feb danser udvalgte elever i Odeon. Mere info. tjek kalenderen. 
 
Forældreundervisning fredag den 24. feb. 
Alle undervisere er på pædagogisk weekend fra fredag den 24. feb.  
Vi er så heldige at nogle forældre har meldt sig til at undervise den dag.  Det bliver en 
dag fyldt med spændende oplevelser og udfordringer. Der er ikke ballet og dans den 
dag. Tjek jeres barns opslagstavle for mere info. 
 
Tjek kalenderen 
Jeg minder om at der hele tiden kommer tilføjelser - ændringer i kalenderen. Husk at 
tjek i kalenderen for prøver, eksamen, ekstra træning osv. 
http://kgl-odense.dk/info/elevkalender/ 
 
Store Balletskoledag alle balletelever 
Årets festlige begivenhed på Kgs. Nytorv er søndag den 5. marts. Husk at tjek 
kalenderen der ligger en ekstra prøve om lørdagen den 4 marts. 
Der gives to fri-billetter til hver elev - mere info. snarest. 
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Vi efterlyser sykoner / mænd 
Vi har brug for at nedsætte et hold af "sykoner / mænd", som har lyst til at hjælpe med 
at producere kostumer og rekvisitter til vores dejlige elever. 
Hvem: Forældre, bedsteforældre, oldeforældre, praktikanter, kusiner, tanter og onkler 
m.m. alle titler kan bruges. 
Krav: Godt humør og lyst til at bruge sine hænder. 
Løn: Masser af kram og dyb taknemmelighed. 
Motivation: Få "første" kendskab til næste produktion, samt se det færdige produkt på 
scenen. 
Send mail til hh@kglteater-odense.dk eller ring til Amy Storm på 21416654. 
 
Europa-paller efterlyses 
Vi vil meget meget gerne have bygget nogle “møbler” af paller til vores skolegård. Vi 
modtager derfor meget gerne europa-paller. 
 
Gamle rammer 
Vi ønsker os stadigvæk gamle rammer - store som små. Afleveres til klasselæreren. 
 
Dansk- og danseprojekt 8. - 9. kl. 
Vi afventer stadigvæk med spænding. 
 
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/   
 
NYT NYT NYT - Påskecamp 
AMOK FRITID tilbyder dans og ballet til drenge og piger som har lyst til at danse i 
ferien. For mere info. tjek http://amok-odense.dk/fritid/ 
 
Arbejdsdag alle forældre BEMÆRK NY DATO!  
26. marts kl. 10.00 - 14.00 
Pga. af konfirmationer i april har vi valgt at flytte 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 kaffe og “festlige” rengørings- og 
arbejdsopgaver. 
 
Rigtig god vinterferie til alle! 
 
Inge Fjord  
Forstander 


