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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
9 anställda lärare.

Tisdagen den 28 september kl 19.30 äger Svenska
Skolföreningens årsmöte rum i Svenska Kyrkans lokaler på
Kurvenstrasse 1 i Zürich.
Svenska Skolan är en förening och som medlemmar är ni hjärtligt
välkomna att närvara vid mötet och diskutera hur vi kan
vidareutveckla vår verksamhet. Era synpunkter är värdefulla och
viktiga. Det går även bra att delta digitalt. Vi skickar då en länk
strax innan mötet.
Om ni har frågor som ni vill ta upp men inte kan närvara den 28e,
går det bra att skicka dessa till styrelsen innan årsmötet på
adressen nedan.
Handlingar inför årsmötet kommer att publiceras på hemsidan
inom de närmaste dagarna.

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.

För anmälan till mötet / ansökan om digital länk / skicka frågor:
info@svenskaskolforeningen.ch

Vi söker just nu:

Anmälan senast 29/10 till hanna@svenskaskolforeningen.ch

Eventansvarig

Vänliga hälsningar,

Läs mer >>

Anders Nordin

FILMKVÄLL MED LÄSK OCH POPCORN, 5/11 2021
Välkommen till filmkväll i Svenska kyrkans lokal där vi bjuder på
popcorn och dryck.
Då visas filmen „ En häxa i familjen“ .
Filmkväll för elever i åk 1-6 blir fredag 5 november kl 18.30, drop in
från kl. 18.00.

Ordförande
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28 Årsmöte
November
5 Filmkväll
20 Julbasar Svenska
kyrkan
December
12 Luciafirande

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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