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Julavslutning i Svenska
Skolföreningen
Svenska Skolföreningen hade mycket på gång i november med
filmkväll, onlineträff, författarträff och bokbord på Svenska kyrkans
julbasar. Tiden går snabbt och nu ska vi snart fira Lucia.

Välkommen till Svenska Skolföreningens Luciafirande!
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
9 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 >>

Den 12 december kl 15.30-18 äger Svenska
Skolföreningens Luciafirande rum i Gemeindesaal Zumikon,
Dorfplatz 11, Zumikon, certifikatplikt för alla över 16 år.
Eftermiddagens schema:
15.30: Barnen samlas i Gemeindesaal Zumikon, redan omklädda i
Lussekläder för en sista repetition. Väntande föräldrar bjuds på
glögg och pepparkakor.
16.00: Luciafirandet börjar
17-18: Korv, fika och umgänge
Eftersom vi är en förening där alla medlemmars krafter behövs,
kommer vissa skolor att få en "uppgift" under Luciafirandet. Ni har
fått information om detta via lärarnas läxmejl. Skolor som ombeds
hjälpa till med bakningen, klicka på Doodlelänken här och meddela
vilka bullar och kakor ni kan ta med!
Tusen tack för er hjälp och deltagande!
Skriv och meddela hur många ur familjen som kommer på Lucia
till: event@svenskaskolforeningen.ch

Avslutning för klass 6-9
När: Torsdag 9 december kl. 18-20
Var: Svenska Kyrkan, Kurvenstrasse 1, Zürich
För alla våra elever från klass 6-9 har vi en avslutning och både de
som går i gruppundervisning och Sofia Distans är välkomna. Vi
kommer pyssla, leka lekar, ha frågesport och fika. Ta tillfället i akt
att lära känna några nya kompisar! Anmäl er till er lärare, senast
den 1 december.
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Vänliga hälsningar,

Kalendarium

Caroline Roslund

December

Ordförande

9 Avslutning Åk 6-9
12 Luciafirande

Svenska
Skolföreningens
bokbord på
julbasaren av
Svenska Kyrkan
Svenska Skolföreningen - Schwedischer Schulverein - Postfach 209 - 8126 Zumikon
www.svenskaskolforeningen.ch
info@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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