
Magnus har skrivit de roliga
böckerna om Riddarskolan och
Rymdpiloterna och hans
nyaste böcker är
Rövare i skogen och Misstänkt
för brott.

Nytt från årsmötet och
författarbesök

Höstterminen är redan i full gång och nu är det dags för höstlov
igen! 

Barnboksförfattaren Magnus Ljunggren kommer på besök!

Onsdagen den 2 november besöker barnboksförfattaren Magnus
Ljunggren oss i Svenska kyrkans lokaler på Kurvenstrasse 1 i
Zürich mellan kl 16 och 19.30. Ni har redan fått information i
läxmejlet av era lärare.

Det erbjuds denna onsdag den 2 november två tillfällen att träffa
Magnus på Kurvenstrasse 1 i Zürich:

1.     På eftermiddagen kl 16-17, endast för skolföreningens elever.
Vi vill att ni anmäler ert barn så att vi kan beräkna hur många vi blir
och förbereda lektionsmaterial samt frukt och saft i rätt mängd.
Sista anmälningsdag: fredag 28 oktober till: 

event@svenskaskolforeningen.ch

För alla onsdagseftermiddaggrupper blir författarbesöket en
gemensam lektion. Tiden för denna veckas lektionstillfälle blir
15.30-17 oavsett den vanliga tiden och platsen blir Kurvenstrasse
1 i Zürich.

 2.     På kvällen kl 18.30-19.30. Här finns chans även för föräldrar
att vara med, syskon och barn som inte går i skolföreningen är
också hjärtligt välkomna. Ingen anmälan, bara att komma! Kom i
tid för skulle det bli fullt är det naturligtvis först till kvarn!

Nytt från årsmötet

Svenska Skolföreningens årsmöte ägde rum den 27 september.
Personalansvarig Rickard Lennström, sekreterare
och eventansvarig Anna-Karin Brazée och lärarrepresentant
Kathja Tapanainen Andrews tackades av.

Håkan Wärdell (personal), Charlotte Berg (sekreterare) och
Sara Flodin (eventansvarig) valdes som nya styrelsemedlemmar
liksom Stina Rundblom Elmiger som lärarrepresentant. Varmt
välkomna! 

Nu kör vi. Ha ett härligt höstlov!

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
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:

Kassör

Läs mer >>

Kalendarium

November

2 Författarträff

19  Julbasar Svenska
kyrkan

25   Filmkväll

December

11 Luciafirande
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