
 

 
Odense   24.   feb.   2017. 

Kære   forældre 
  
En   helt   almindelig   arbejdsuge   har   nået   sin   afslutning,   skolen   emmer   af   liv   og   aktivitet, 
foråret   er   ved   at   flytte   ind. 
I   dagligdagen   opstår   der   hele   tiden   udfordringer   både   store   og   små,   som   vi   altid 
forsøger   at   tackle   på   bedste   vis.   Vi   lytter   til,   hvad   eleverne   glædes   eller   bekymres 
over   og   deler   gerne   glæde,   sorger   og   bekymringer   med   dem.   Vi   forsøger   altid   at 
imødegå   deres   udfordringer   i   en   ordentlig   tone   og   forventer   naturligvis   det   samme   af 
forældrene. 
Vi   minder   hver   dag   os   selv   om,   at   en   af   Grundtvigs   hovedtanker   var   -   menneske   først! 
 
I   dag   er   alle   elever   undervist   af   forældre,   fordi   skolens   undervisningspersonale   er   på 
pædagogisk   weekend   -   temaet   er   “Hvorfor   forstå   mennesker”. 
 
Tusind   tak   til   de   forældre   som   har   løftet   undervisningsopgaven   i   dag! 

 

 

DET   KONGELIGE   TEATER   BALLETSKOLEN   ODENSE  
The   Royal   Danish   Theatre   Ballet   School   Odense 

Jernbanegade   20               DK-5000            Odense   C 
Telefon:   63   12   32   12         E-mail:     post@kglteater-odense.dk          CVR:   26804493 

mailto:post@balletskolen-odense.dk


 

Produktioner 
I   denne   uge   har   vi   afviklet   eller   gået   i   sidste   produktionsfase   på   følgende 

- SPIS   Odense   i   Odeon 
- Re-dream   på   Momentum 
- Maskarade   -   Den   fynske   Opera 

Tjek   vores   facebookside   eller   vores   Insta   for   mere   info. 
 
https://www.facebook.com/Det-Kongelige-Teater-Balletskolen-Odense-179713255
379706/?fref=ts 
 
DE   VANDT   !   Dansk-   og   danseprojekt   8.   -   9.   kl.   - 
Vores   kreative   og   dygtige   elever   og   deres      vejledere   Mette   og   Rikke      tog   sejren. 
Kæmpe   stort   tillykke! 
Læs   mere   her   http://kgl-odense.dk/nyheder/bryd-tavsheden/ 
  
Læseskolen 
På   mandag   starter   Frederik   i   7.   kl.      efter   han   har   taget   en   beslutning   om   at   stoppe   med 
at   danse   på   Kgs.   Nytorv.   Frederik   skal   gå   i   læseskolen   uden   at   danse,   indtil   en   ny   plan 
for   hans   videre   skolegang   er   besluttet.  
 
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. 
 
Nye   elever   “Før-skolen” 
På   onsdag   den   1.   marts   starter   vores   små   nye   elever   i   før-skolen.   Det   betyder   at   der 
bliver   en   rokade   i   lokalerne   for   0.   kl. 
Mere   info.   hos   Tom   Due. 
Tag   godt   imod   alle   vores   nye   venner   og   deres   forældre! 
 
Fredag   den   7.   april   –   sidste   dag   inden   påskeferien 
Alle   elever   skal   fredag   7.   april   til   påske   gudstjeneste   i   Sct.   Hans   Kirke   kl.   8.30   –   9.30 
det   er   Anders   Grinderslev   som   er   præst.   Alle   forældre   er   velkommen   til   at   deltage. 
   
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/ 
 

DET   KONGELIGE   TEATER   BALLETSKOLEN   ODENSE  
The   Royal   Danish   Theatre   Ballet   School   Odense 

Jernbanegade   20               DK-5000            Odense   C 
Telefon:   63   12   32   12         E-mail:     post@kglteater-odense.dk          CVR:   26804493 

https://www.facebook.com/Det-Kongelige-Teater-Balletskolen-Odense-179713255379706/?fref=ts
https://www.facebook.com/Det-Kongelige-Teater-Balletskolen-Odense-179713255379706/?fref=ts
http://kgl-odense.dk/info/elevkalender/
mailto:post@balletskolen-odense.dk


 

Tilsynserklæring   2017 
Tilsynserklæring   for   2017   er   lagt   på   hjemmesiden,   se   den   her: 
http://kgl-odense.dk/media/83242/tilsynserklaering2017.pdf 
 
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. 
 
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. 
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. 
 
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/   
 
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   weekend   til   alle! 
 
Inge   Fjord  
Forstander 
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