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Kära föräldrar och elever!
Nu närmar det sig sommaravslutning i Svenska Skolan! Trots
lättade restriktioner består många regler för evenemang
inomhus och vi har därför beslutat att inte organisera en
gemensam sommarfest i juni. Tråkigt såklart, men barnen
kommer förstås att få fira skolavslutning tillsammans med
lärare och klasskamrater. 

SOMMARAVSLUTNING

Trots efterlängtad lättnad av Corona-restriktionerna har
skolföreningens styrelse beslutat att, liksom vid Lucia, låta varje
klass fira enskild skolavslutning med sin lärare i vecka 23 och 24. 

Barnen kommer att sjunga, leka och fika tillsammans. 

Till de enskilda skolavslutningarna skulle vi behöva lite hjälp med
kanelbullebakning från er föräldrar! 

Sommaravslutningarna kommer att äga rum efter ordinarie
undervisning och mer information kommer att mailas ut av varje
klasslärare.  

REVISOR, FESTFIXARE OCH SUPPLEANT SÖKES!

Just nu söker styrelsen revisor, festfixare och suppleant.  

Som revisor kommer du att tillsammans med kassör och ytterligare
en revisor göra revisionen för föreningens ekonomi. Arbetet
omfattar ca 8 timmar per läsår. 

Festfixaren (får gärna vara två som samarbetar) anordnar och
koordinerar föreningens två fester, Lucia och Sommaravslutning
samt skickar ut information om de mindre evenemang som
anordnas tex. Disko och Författarträff. 

Som suppleant blir du föreningens reservmedlem och blir inkallad
om en ordinarie medlem har förhinder. 

Vi behöver dig!

Svenska Skolan är
en ideell förening med
syfte att hjälpa svenska
barn utomlands att
vidmakthålla och
vidareutveckla sitt
hemspråk.

För att vi ska kunna
möta de krav som ställs
på föreningen
och bedriva
verksamheten på ett
professionellt sätt,
behöver vi engagerade
medlemmar. 

Styrelsen består idag av
nio frivilliga personer
och 10 anställda lärare. 

Vi söker just nu

Revisor

Festfixare

Suppleant

Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.
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Kontakta oss i styrelsen om du är intresserad så berättar vi mer!

Varma hälsningar

Anders Nordin
Ordförande

PS: Fölij oss gärna på Facebook för att kika på nya bilder och
nyheter om livet i skolan!

Kalender

Juni

Sommaravslutningarna
i vecka 23 och 24.

Covid-19

Vi följer det koncept
som gäller i respektive
skolbyggnad där vi
bedriver undervisning,
se hemsidan.

Svenska Skolföreningen - Schwedischer Schulverein - Postfach 209 - 8126 Zumikon

www.svenskaskolforeningen.chinfo@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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