
TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR
 I dessa coronatider sker, som ni alla vet, föreningens

undervisning på distans. Det är imponerande hur engagerade

våra elever är med tanke på dessa omständigheter!

Trots att den obligatoriska schweiziska skolan delvis öppnar igen

den 11 maj, får vi tyvärr endast undantagsvis tillgång till våra

lokaler.

Därför fortsätter distansundervisningen under resten av läsåret.

Eftersom restriktionen av folksamlingar (max 5 pers.) råder fram

till 8 juni, måste den årets sommaravslutning tyvärr ställas in.

Vinnare i läsutmaningen får sina välförtjänta priser vid årets

julavslutning istället. Då sker även firandet och avtackning av

elever i de äldre årskurserna.

Många av lärarna saknar sina elever. Lärarna kommer att försöka

organisera en avslutande "riktig" (fysisk) lektion under vecka 24

(8 - 12 juni) i den mån restriktionerna tillåter.

Lärarna kommer att kontakta alla föräldrar via e-post med

detaljerad information ang. om/när en sådan lektion äger rum.

(Det blir även ett utmärkt tillfälle att lämna tillbaka böcker fran

läsutmaningen!)

Längre ner finner ni information ifrån Childhood Foundation.

Stöd dem gärna!

Vi hoppas att ni alla har hälsan i behåll och önskar er en

underbar sommar!

Vänligen,

Styrelsen i Svenska skolföreningen

Anders Nordin, Karl Larsson, Josefin Billquist, Rickard

Lennström, Caroline Roslund, Annika Jönsson, Jago Svensson,

Cecilia Nilsson

Du glömmer väl inte att titta in och följa oss på vår Facebook-

sida? 

Nu kan du följa våra evenemang och aktiviteter i ditt

facebookfläde. Hjälp oss att nå ut till nya medlemmar genom att

gilla och dela inlägg från Svenska Skolföreningen. 

Stöd Childhood Foundation

Stöd Childhood Foundation och arbetet för utsatta barn i världen

genom att köpa barnboken 

"Stella och Hemligheten", skriven av prinsessan Madeleine, och

Childhoods armband. 

Boken kostar 18 CHF -Armbandet barn 12 CHF - Armband vuxen

15 chf. 

Det är många barn som just nu är i behov av hjälp under Covid-

19 pandemin. Vi skänker hela vinsten från försäljningen av bok

och armband till Childhood. Fri frakt inom Schweiz. 

www.soderbergcharity.com

Ideell
verksamhet

Kalendarium

Glöm inte att vi är en

ideell förening med

syfte att hjälpa svenska

barn utomlands att

vidmakthålla och

vidareutveckla sitt

hemspråk. Idag är vi 9

frivilliga personer som

sitter med i styrelsen

och 10 anställda

lärare. 

För att vi ska kunna

möta de krav som

ställs på föreningen

samt för att kunna

bedriva verksamheten

på ett professionellt

sätt, behöver vi

intresserade och

engagerade

medlemmar. 

 Just nu söker vi en

sekreterare samt en

ledamot med ansvar för

marknadsföring till

styrelsen. Läs mer här.

Till nästa läsår försöker

vi starta en ny kursort, i

Pfäffikon SZ, då detta

har efterfrågats. Hör

avd dig, om du är

intresserad att vara

kontaktperson för

Pfäffikon SZ.

Maj

15:e Filmkväll

Inställd!

Juni

7:e Skolavslutning

Inställd!

Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev - Skolåret 2019/2020

Svenska Skolföreningen - Schwedischer Schulverein - Postfach 209 - 8126 Zumikon

www.svenskaskolforeningen.ch

info@svenskaskolforeningen.ch

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i Svenska Skolföreningen.

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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