
Välkommen tillbaka till en ny
termin!

Hoppas alla medlemmar har haft ett härligt, avkopplande och

soligt sommarlov. Sommaren är ju faktiskt inte på långa vägar

över ännu och själv njuter jag av att sitta ute på balkongen

under svala augustikvällar. Skolorna har börjat och det är även

dags för skolföreningen att dra igång.  

Vi vill gärna hälsa de två nya lärarna Lena och Josefin välkomna.

De undervisar åk 1 respektive 4 i Zumikon. Lycka till inför nya

läsåret!

För närvarande söker vi efter en kassör, dvs en person som

ansvarar för föreningens ekonomi. Du bör ha kunskap om

redovisning, men behöver ej sköta bokföring och utbetalning av

löner. Kontakta oss om detta låter intressant.

Om vi blickar framåt är familjedagen med brännboll näst på tur.

Den infaller den 8 september och vi hoppas att så många som

möjligt kan komma. Mer detaljerad info finner ni längre ner i

nyhetsbrevet. En annan viktig punkt är vårt årsmöte som äger

rum den 24/9. Vi är i stort behov av engagerade föräldrar så

skriv in denna dag redan nu i almanackan. Lokal är Svenska

kyrkan i Zürich.

Boka även redan nu in Svenska kyrkans julbasar den 23/11 och

håll dessutom utkik efter spel-, disco- och filmkväll som kommer

att dyka upp framöver.

Varma hälsningar

Anders Nordin

Ordförande

Ps. Glöm inte att gå in på hemsidan

www.svenskaskolforeningen.ch för att kika på nya foton och ta

del av viktig information. Vill du engagera dig i styrelsen,

kontakta oss!

Familjedag med brännboll 8:e
september

Vi bjuder in till traditionsenlig svensk brännbollsturnering.

Alla tar med egen picknick samt det man önskar sitta på.

Grillning av typ brasa för tex. korv och pinnbröd finns.

Dag: Söndagen den 8:e september

Tid: 11:00-14:00

Plats: Rumensee, Küsnacht (Zumikerstrasse 1, 8700 Küsnacht)

(se kartan nedan)

Buss: 912 eller 919, Haltestelle Tägermoos (Itschnach), 7 min

promenad till Rumensee.

Sista anmälningsdag: Lördagen 7 september

till: event@svenskaskolforeningen.ch

Varmt välkomna!

Ideell
verksamhet

Glöm inte att vi är 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. 

Vi söker just nu:

Lärare

Administrationsansvarig

Kassör

Valberedning

Revisorer

Läs mer >>

Kalendarium

September

8 Familjedag med

brännboll

November

23 Julbasar Svenska

kyrkan

December

14 Lucia
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