
 

 
Odense 3. marts. 2017. 

Kære forældre 
 
I onsdags trådte 7 nye “spirer” og deres familier ind på Balletskolens skrå brædder. 
Rigtig hjertelig velkommen til jer alle! Vi håber I alle vil finde jer godt til rette på 
skolen. Og at I alle finder glæde, varme og masser af læring hos os.  
 
Vores overordnede mål med “Førskolene” er, når “spirerne”  i august måned starter i 
børnehaveklassen, er de på hjemmebane. De kender både sfo’ens og skolens 
dagligdag. De kan navigere rundt på skolen og har dannet sociale relationer både 
med de andre børn og mange voksne på skolen og i sfo’en. Gennem aktiviteter m.m. 
vil spirerne langsomt få kendskab til ”undervisningen” både i læseskolen og i 
dansesalene, samt indblik i dagligdagen i SFO´en. 
 
“Danskerne findes i mange modeller  
og stadig kommer der nye til.” 
 

 
 
TUSIND TAK TIL ALLE FORÆLDRE 
En af de mange ting som gør Balletskolen helt unik er, at vi har en helt fantastisk 
forældregruppe som hjælper og bakker op om stort og småt.  
I denne uge har fondsgruppen knoklet med at få ansøgninger færdige vedr. vores nye 
tilbygning. Vores “kostumeafdeling” som er forældre båret  har den sidste tid knoklet 
med at lave kostumer til store balletskoledag - de er blevet så smukke. I morgen skal 
nogle fædre knokle med at tage vinyl af gulvet på Sukkerkogeriet fordi Balletskolen 
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har arvet vinylet fra forestillingen “Gummi Tarzan”. Også tak til dem som i hverdagen 
løfter store som små opgaver i forbindelse med deres daglige gang på skolen. 
Især TAK til skolens bestyrelsesformand for altid at stå til rådighed for og på skolen. 
 
Tur til Det Kongelige Teater for 5. 6. 7. 8. kl. - Giant steps onsdag den 8. marts. 
Eleverne er så heldige at få lov at se generalprøven på "Giants steps" på gammel 
scene på Det Kongelige Teater på Kgs. Nytorv. 
Eleverne skal afsted fra Odense Teater kl. 8.15. Hjemkomst ca. kl. 16.30. 
 
“Med Giant Steps  får du en trekløver af tidens mest eftertragtede, moderne 
koreografer – tre af de ubetinget største stjerner på dansens himmel” 

Mere info. om forestillingen her 
https://kglteater.dk/det-sker/sason-20162017/ballet/giant-steps/#om-forestillingen 
 
Kostpolitik 
Børn, som danser og rører sig meget i løbet af dagen, skal have god, sund mad med i 
madpakken – og rigeligt af den – for de skal bruge brændstof til en lang skoledag. 
Kroppen restituerer bedre og musklerne opbygges, når kroppen får god og sund 
næring - alt sammen noget der er med til at skabe stærke og sunde dansere. I 
madpakken kan der fx være: Rugbrød, groft brød, sundt pålæg, grønt og frugt. 
Hurtigmad som pizza og pølsehorn skal IKKE i madpakken – heller ikke, hvis de er 
hjemmebagte og grove. Det kan være rigtig svært at se, om en pizza er lødig eller ej, 
og for at der ikke opstår tvivl og gråzoner, beder vi jer undgå sådanne ting i 
madpakken.  
 
Produktioner 
I denne uge har vi afviklet eller gået i sidste produktionsfase på følgende 

- Store Balletskoledag på Det Kongelige Teater 
- Re-dream på Teater Momentum 
- Maskarade Den fynske opera 

Tjek vores facebookside eller vores Insta for mere info. 
 
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. 
 
“Byttehylden” 
Vi efterlyser danske og engelske ungdomsbøger 
Er du træt af at læse de samme bøger? Synes du, at det er for dyrt altid at købe nye, 
og har biblioteket "udsolgt"... Så tag dem med på skolen, sæt et mærke med dit navn i 
bogen og sæt den på "byttehylden" hos Rikke Mouritsen. Måske er der så nogen, der 
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har en bog, de gerne vil bytte for din - eller måske vil de bare gerne låne den af dig, 
og du kan låne deres.  
God, gratis læselyst 
   
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/ 
 
Tilsynserklæring 2017 
Tilsynserklæring for 2017 er lagt på hjemmesiden, se den her: 
http://kgl-odense.dk/media/83242/tilsynserklaering2017.pdf 
 
Bedsteforældre, tanter, onkler osv. 
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!  
Søndag 26. marts kl. 10.00 - 15.00 
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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