
Kära föräldrar och elever!

Nu är det inte många veckor kvar till sommarlovet 
och äntligen kan vi fira skolavslutning igen!

Söndagen den 12 juni kl 11-13 äger Svenska Skolföreningens
skolavslutning rum i Gemeindesaal i Zumikon (Dorfplatz 1,
8126 Zumikon). Anmäl hur många ni blir som
kommer: event@svenskaskolforeningen.ch. 

Skolavslutningen räknas som ett lektionstillfälle och vi hoppas att
så många som möjligt kan delta i denna sommarfest!

Barnen kommer först att framföra ett somrigt sångprogram och
därefter blir det fika-knytis. Ta med något sött, bulle eller kaka, och
ställ på vårt gemensamma kakbord! Meddela i
denna DOODLE vad du tänker ta med för inspiration och
diversifiering! Korv och bröd, kaffe/te och dricka serveras av
skolföreningen. 

Måndagen den 6 juni kl 17 äger det traditionsenliga
nationaldagsfirandet på Sveriges konsulat i Zürich rum, då
barn från Svenska Skolföreningen brukar vara med och sjunga
sånger som vi har övat på lektionerna. Om ni är intresserade av att
vara med på denna trevliga tillställning tillsammans med era barn
är ni hjärtligt välkomna!

Vi är två lärare som kommer att leda sången med barnen och ser
fram emot anmälan till Stina eller Hanna.

VIKTIG: Svenka Skolföreningen behöver nya
styrelsemedlemmar för att säkra verksamheten!

Vi i styrelsen jobbar för fullt med förberedelserna inför nästa läsår -
spännande! För att säkra verksamheten behöver vi
nya styrelseledamöter. Vi generationsväxlar och söker engagerade
föräldrar som kan hjälpa till ett par timmar i veckan för att möta de
krav som ställs på föreningen samt för att utveckla föreningens
verksamhet vidare och för att bedriva undervisningen och övrig
verksamhet på ett professionellt sätt och i enlighet med de krav
som ställs på föreningen.

Vi söker just nu engagerade medlemmar för elev- och
medlemsadministration, evenemang, personal och en kvalificerad
kassör. 

Vi har ungefär 200 elever som deltar i undervisningen och vi har
8 kvalitativa lärare som engagerar sig varje vecka! Föreningen har
en stark och välskött ekonomi, vi har planer på expansion och nya
aktivteter. Styrelsearbetet är dynamiskt, underhållande och
berikande. 

Kontakta oss när du är sugen på att driva vidare och utveckla vår
fantastiska skolförening.

Vänliga hälsningar,

Caroline Roslund

Ordförande

Ideell
verksamhet

Caroline Roslund, ordförande i
Svenska Skolföreningen

Kalendarium
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:

Sekreterare

Eventansvarig

Personalansvarig

Kassör

Läs mer >>
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