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                   Odense den 1. april 2016 

Kære forældre  
 
Solen skinner, himlen er blå – udenfor kan høres glade børnestemmer. Det er en 
stor fornøjelse at se vores elever lege og løbe rundt i skolegården og blande sig 
med vores nye venner fra Hørlüks. 

 

Christen Kold 

Den 29. marts var det 200 år siden, Christen Kold blev født. Han var praktikeren, 
der inspireret af Grundtvigs mere flyvske tanker fik oprettet den første friskole og 
højskole. 

Den igangværende debat om privat- og friskoler, religiøse skoler, skoler for højt 
begavede børn, og skoler med andre holdninger til frisind viser, at der er brug for 
at holde fast i et skolesyn, som er mere ambitiøst end at producere kompetencer til 
konkurrencestaten. Skole er med livet som indsats – men også som formål! 

”” Et barn er ikke en flaske, der skal fyldes, 

men et bål, der skal tændes” 

 

 
 

Optagelsesprøve, nye og nuværende elever på søndag 

På søndag den 3. april er der optagelsesprøve til skolens Ballet- og Danselinje. Alle 
nuværende 2. klasser som ønsker at fortsætte på skolen, skal tilmelde sig til 
prøven på skolens hjemmeside – se under pkt.  Optagelse.  

 

Alle elever i skole i uge 26 – 2016 

I dag – den 1. april har vi informeret alle elever om, at alle skal en ekstra uge i 
skole i sommerferien☺  

 

Klasselister  

Alle klasselister er nu lagt ud på Edu-life. Husk at klikke på klasserne i bunden af 
dokumentet, for at finde den enkelte klasse. 

Ændringer til listerne skal meddeles til Margrethe på mail mb@kglteater-odense.dk 

 

Skolemælk 

Vi minder om at alle kan bestille skolemælk på www.skolemælk.dk 
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Forældre se på dag 

Næste ”forældre se på” dag er den 29. april som også er Dansens dag. 

 
Web-shoppen 
Så er der nye varer i shoppen. Vi minder om, at alle elever skal have et 
overtrækssæt med skolens logo. 
 
Link til webshoppen:  http://dkdybdahl.dk/shop/b2blogin.html 
Login: balletskolen  
Kode: balletskolen 
 

Balletskolens kalender 

Balletskolens elevkalender findes på hjemmesiden under pkt. Info. 

 

Master Class i klassisk ballet og Sommerskole 

Lørdag den 21. maj tilbydes der Master Class i klassisk ballet med Fatima. 

Der tilbydes også Sommerskole for danseinteresserede - for mere info. se AMOK´s 
hjemmeside. www.amok-odense.dk 

 
Store arbejdsdag/ rengøringsdag, alle forældre 9. april kl. 10.00 – 15.00 

Vi minder om, at der er arbejdsdag og store-rengøringsdag den 9. april for alle 
forældre. Vi glæder os til at få repareret småting, malet , pudset vinduer og ikke 
mindst få gjort hovedrent. Se også skrivelse på jeres børns opslagstavle på Edu-life. 
Hvis I ikke kan finde ud af at tilmelde jer via doodle, må de meget gerne sende en 
mail (charlotte.gobel@live.dk) eller sms 2134 1250.  
 

Eksamen – dans og ballet 

Vi minder jer om at jeres børn (alle elever - alle klassetrin) skal til danse-  eller 
balleteksamen i foråret. Se elevkalender. 

 
Rigtig god weekend til alle 

Balletskolen 
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