
I Wädenswil startade de upp
med att läsa ur Astrid
Lindgrens böcker och sedan
spela upp en scen. 
Läs- och spelkvällen i Svenska
kyrkan blev också en mysig
tillställning med fika där ett
tjugotal elever slöt upp för att
samla ytterligare poäng till
tävlingen.

Disco
Snart kommer en discokväll
i Svenska skolföreningen för
alla våra elever. Dansa och ha
kul med andra svensktalande
barn. Vi har DJ på plats!

Anmälan / avanmälan
senast den 30 april! 
Observera att nya elever
måste anmäla sig senast
30 april. Elever som idag deltar
i undervisning i
Skolföreningens regi åk 1-9,
anses vara anmälda tills
vidare.

Kära föräldrar och elever!

Våren är här och vi har precis avslutat tävlingen Världens
läsutmaning där våra elever har läst så mycket de kunnat i 14
dagar.

Nu ska alla poäng räknas ihop och på skolavslutningen den 12 juni
kommer de fyra bästa läsarna få ett pris!

När? Fredagen den 6 maj kl 18.30-20.30
Var? Kurvenstrasse 1 i Zürich (Svenska kyrkans lokaler)
Hur? Kom dit och ha en riktigt rolig kväll. Vi är 2-3 lärare på plats.
Föräldrar som vill ställa upp och hjälpa till är varmt välkomna.
Gratis för alla elever i skolföreningen.

OSA till event@svenskaskolforeningen.ch
senast fredagen den 29 april. 
Vid frågor kontakta Lisa Karlsson eller Anna-Karin Brazee.

Elever som ska läsa vid Sofia Distans (från åk 6) eller
Hermods Distansgymnasium gör en anmälan direkt till respektive
distansskola samt anmäler sig till Skolföreningen om det är av
intresse att ha handledning till distansutbildningen. Även denna
anmälan ska vara Skolföreningen tillhanda senast 30 april.

Elever som har för avsikt att sluta undervisningen inför ett
kommande läsår måste avanmälas senast 30 april.

Anmälnings- / avanmälningsformulär till läsåret 2022/2023 finns
tillgängligt på hemsidan

https://www.svenskaskolforeningen.ch/anmaelan

Vänliga hälsningar,

Caroline Roslund

Ordförande

Caroline Roslund, ordförande i
Svenska Skolföreningen

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
8 frivilliga personer som
sitter med i styrelsen och
8 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:

Eventansvarig

Läs mer >>

Kalendarium

30 april Anmälan

6 maj Disco

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