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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.  

Corona-pandemin har ännu inte släppt sitt grepp om oss. I
praktiken gäller olika skyddskoncept (Schutzkonzept), beroende
på vilken skola vi bedriver undervisning.
Det är skyddskoncepten som styr hur Skolföreningen måste
hantera situationen. Lärarna kommer att informera per klass.

Vi vill gärna hälsa de tre nya lärarna Jennie Eriksson, Lisa
Karlsson och Åsa Nyfeler välkomna.

Jennie undervisar åk 2-3 ZIS Wädenswil, assisten åk 1-2
Weinberg, Lisa i åk 3 Weinberg. Åsa undervisar i den klass vi nu
startar upp i Luzern.

Lycka till inför nya läsåret!

För närvarande söker vi efter en revisor, en sekretare, samt någon
som vill hålla i nyhetsbrevet. Kontakta oss om detta låter
intressant.

Om vi blickar framåt är familjedagen med brännboll näst på tur.
Den infaller den 6 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 tisdagen den 22/9 kl 19:00. 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 21/11.

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!

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:

Valberedning

Revisor

Sekreterare

Marknadsföringsansvarig

Läs mer >>

Kalendarium
September

6 Familjedag med
brännboll och kubb

22 Årsmöte
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Familjedag med brännboll 6:e
september

Välkommen på Skolföreningens familjedag!

Söndagen den 6 september kl 11.00 träffas vi i Park im Grüne i
Rüschlikon för att kicka igång hösten. Vi spelar brännboll, kubb
och äter en gemensam picknick. Alla tar med sin egen matkorg.

På grund av smittspårning kommer alla deltagare kommer att
registreras på en lista enligt anvisningar från BAG.

Dag: Söndagen den 6:e september
Tid: 11:00-14:00
Plats: Park im Grüne i Rüschlikon 

Meddela hur många som kommer från er familj.
Sista anmälningsdag: fredag 4 september
till: event@svenskaskolforeningen.ch

Väl mött!

November

21 Julbasar Svenska
kyrkan

December

13 Lucia
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