
 

 
Odense 10. marts. 2017. 

Kære forældre 
 
Hvad var det dog der skete?  
Mit vinterfrosne hjertes kvarts  
må smeltes ved at se det, 
den første dag i marts. 
Hvad gennembrød den sorte jord  
og gav den med sit sølvblå flor  
et stænk af himlens tone? 
Den lille anemone, 
jeg planted der i fjor. 

 
 
Anemone-digtet er, selvom det i nogle formuleringer kunne ligne det, ikke en salme, 
og digtet er først og fremmest blevet fortolket ind i den besættelsestid, det blev til i. 
Kaj Munk dansk præst og dramatiker var en mand, der brugte ordets og åndens magt 
mod den tyske besættelsesmagt, og den blå anemone blev hans sidste officielle 
bidrag til modstandskampen. 
 
Henrik Grønnegård - ansat som pedel 
Hurra hurra hurraaaaaa - i dag har vi underskrevet kontrakt med Henrik Grønnegård, 
som har takket ja til stillingen som pedel på Balletskolen. Henrik er 32 år og har 
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arbejdet som uddannet tømmersvend i 15 år. Vi glæder os til at Henrik starter den 1. 
maj. 
 
Mette Gundtoft tilbage fra på mandag 
Vi glæder os også over at Mette kommer i skole på mandag. 
 
Produktioner 
I forbindelse med H. C. Andersens fødselsdag den 2. april skal udvalgte elever fra 
udskolingen danse på Odeon og på Odense Teater. 
 
“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 
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 
   
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 lørdag den 18 marts - 2. klasse  
Alle der er tilmeldt optagelsesprøven har fået tilsendt informationer om dagen. Jeg 
minder om at i forbindelse med optagelsesprøven også er tilknyttet nogle 
kursusdage. Det er nærmere beskrevet i mailen, men kommer også her 
Hvis du/dit barn, i forbindelse med optagelsesprøven, vurderes at have de fysiske og 
kropslige forudsætninger, vil du/dit barn blive bedt om at møde på kursus på udvalgte 
dage i de følgende uger, før den endelig udvælgelse. Disse kursusdage er 
obligatoriske og en forudsætning for den endelige udvælgelse.  

Dette får du/I naturligvis nærmere information om i forbindelse med 
optagelsesforløbet.  

Arbejdsdag alle forældre BEMÆRK NY DATO!  
Søndag 26. marts kl. 10.00 - 15.00 
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. 
 
Fredag den 7. april – sidste dag inden påskeferien 
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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 og bedsteforældre er 
velkommen til at deltage. 
 
Evaluering klassisk ballet og moderne dans 
Fredag den 19. maj for eleverne i 1. - 2. kl. samt forældrevisning 
Mandag den 22. maj for danselinjen 3. - 8. kl. Dato for forældrevisning kommer 
snarest. 
Tirsdag den 23. maj for 9. kl. Visning af eksamensprogram til dimissionen 
Der er ikke normal skoledag før og efter. 
 
Dimission og sidste skoledag ny dato 
Pga. skudår er sidste skoledag onsdag den 21. juni og ikke torsdag den 22. juni. 
 
Skolefoto - alle elever 
Tirsdag den 18. april får Balletskolen besøg af skolefotografen. 
Alle elever får en bestillingsliste med hjem. 
 
Listen skal udfyldes og AFLEVERES SENEST fredag den 7. april. Altså fredag før 
påskeferien! 
Hvis vi ikke har en underskrevet bestillingsliste, vil jeres barn ikke få taget individuelt 
foto, men kun være med på klassebilledet. 
 
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/ 
 
Rigtig god weekend til alle! 
 
Inge Fjord  
Forstander 
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