
Odense, den 27.  jan. 2023

Kære alle

Vi glæder os over fest, farver og disco. Sikke en fe´ fest vi har haft. Hold godt øje på de
sociale medier - der kommer billeder. Alle var på dansegulvet og der blev sunget og grinet
på tværs af klassetrin.

Tak til de forældre som har hjulpet.

Danmarks Indsamling
Om morgenen får vi velgørenhedskilometer i benene, når vi går for Danmarks Indsamling.
Det kan I også gøre hjemme. Mange har allerede skrevet kilometer-streger på vores
fælles optælling i klassen. Det er super godt. Vi indberetter samlet i næste uge. Tak for
opbakningen. Læs mere her:

https://www.dr.dk/event/danmarksindsamling/danmarks-boern-gaar-sammen-syriens-boer
n

Store Balletskoledag  søndag den 26. feb. alle elever 3. - 6. kl.
Nærmere info. se opslag på Edulife.

6. kl. DKT elever
I næste uge sender vi 5 elever afsted på træningstur til Det Kongelige Teater. Det betyder
at Helena ikke er på skolen onsdag og torsdag i næste uge. Hold øje med skemaet.

Optagelsesprøve 4. feb. 0. - 9. kl
Vi vil blive meget glade hvis I vil dele vores opslag på de sociale medier - tjek skolens
facebook og Instagram. Således at vi når ud til alle potentielle “kunder”.

Audition DGU 4. feb.
Lørdag den 4. februar a�older vi audition til DGU. Del gerne begivenheden på de sociale
medier.

Forældremøde den 22. feb. alle forældre uden elever
Der er forældremøde for alle forældre den 22. februar kl. 17.00 - 18.30
Dagsorden: “Klassens liv”

Optagelsesprøve for nuværende 2. klasse alle elever - kommende 3. kl.
Vi minder om at alle elever i 2. klasse skal tilmelde sig optagelsesprøven den 27. marts.
Tilmelding her http://kgl-odense.dk/optagelse/tilmelding-til-optagelse/
Hvis spørgsmål så kontakt Tom Due.

Optagelsesprøve for nuværende 6. klasse alle elever - kommende 7. kl.
Vi minder om at alle elever i 6. klasse skal tilmelde sig optagelsesprøven den 28. marts.
Tilmelding her http://kgl-odense.dk/optagelse/tilmelding-til-optagelse/
Hvis spørgsmål så kontakt Tom Due.
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Mille og den grimme ælling på Odense Teater
Et udvalgt cast er i øjeblikket i gang med at prøve til forestillingen.
Læs mere her og køb billet her
https://www.odenseteater.dk/oplevelser/forestillinger/2022-2023/mille-og-den-grimme-ael
ling/

Brunsviger og ballet på Odense Teater
Inden længe vil det cast som skal optræde få nærmer besked.
Læs mere og køb billet her
https://www.odenseteater.dk/oplevelser/forestillinger/2022-2023/brunsviger-og-ballet/

KOMA på Odense Teater
Vores nyeste skud på stammen KOMA ballet har premiere med forestillingen FREM.
Læs mere og køb billet her
https://www.odenseteater.dk/oplevelser/forestillinger/2022-2023/frem-koma/

Vi ønsker alle en rigtig god weekend

Inge Fjord
Forstander
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