
 

 

  Odense den 12. feb. 2016 

Kære forældre 

Så glæder vi os til en uges vinterferie, og vi håber at I alle har mulighed for at nyde et 
par feriedage sammen med jeres børn. 

 

Ny hjemmeside 

Så gik vi on-line med vores nye hjemmeside www.kgl-odense.dk  

Fremover skal I gå ind og læse fredagsbrevet m.m. her. 

Fredagsbrevet ligger under pkt. Info I højre hjørne. 

Link til Edu-life ligger I bunden af den nye hjemmeside. 

Balletskolens kalender 

Balletskolens elevkalender findes ved at klikke her (ses bedst i Googles Chrome 
browser). Her kan I bl.a. se de forskellige datoer for kommende skole-hjem samtaler. 

 
Balletelever 5. -6. kl. 
 
I denne uge har vores klassiske balletelever fra 6. kl. været i København. 
Vi glæder os til at høre om deres oplevelser, efter vinterferien. 
Der er sendt info til alle balletforældre angående St. Balletskole Dag via Edulife. 
Hvis I ikke har modtaget dokumentet på Edulife, bedes I henvende jer til Lars Iversen 
på li@kglteater-odense.dk. 
Det er også lagt på den gamle hjemmeside.  
 
SummerCamp 2016 for 6-16 år 
 

- bliver afholdt på Balletskoleni uge 26 og 31 (og ikke 32, som der stod i en  
annonce!) 
Særlig nyhed for de 6 - 10 årige. Hold øje med AMOKs hjemmeside og Facebook! 
 
 
Klassisk Balletlinje 7. - 9. kl. 
 
Fra skoleåret 2017/18 oprettes muligheden for at søge optagelse på skolens egen 
klassiske balletlinje. Mere info senere. 
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Optagelsesprøve til udskolingen 7. – 9. kl. 
 
Fra skoleåret 2017/18 indføres optagelsesprøve til udskolingen for egne elever. 
 
Arbejdsdag 7. – 8. - 9. kl. 
 
Alle forældre til elever i udskolingen indkaldes til fælles arbejdsdag søndag den 13. 
marts fra kl. 10.00 – 15.00. Mere info. senere. 
 
Ændring i skolepengestrukturen fra 1. august 2016 
 
Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 12. januar besluttet en ny 
skolepengestruktur, hvor bl.a. skolepengene for søskende ændres.  
 
Besøg på Fyens Stiftstidende 
 
Clara fra 8. kl. har skrevet et lille indlæg til Fredagsbrevet: 
Onsdag d. 10/2 var hele 8.-9. klasse på Fyens Stiftstidende. 
Vi fik lov til at komme på besøg, og lære hvad journalistik indebærer. 
Vi fik alle udleveret en lille Ipod, som vi brugte til at interviewe og finde forskellige 
oplysninger med. Vi skulle nemlig skrive en netavis om en storm, der havde udspillet 
sig i Kerteminde bugt. 
Vi skulle finde artikler og billeder til vores netaviser, svare på radiointerviews og meget 
mere. Det var en sjov og lærerig oplevelse, og vi fik helt klart et indblik i både nyheds 
verden og den journalistiske verden.  
 
 
 
Rigtig god ferie til alle 
Balletskolen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
 

DET KGL TEATER • BALLETSKOLEN 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

