
Disco, julbasar, luciafirande,
julavslutning för åk 6‐9 och

författarträff

Efter den extraordinära Stämman 5 november har jag återfått

lusten att arbeta och förtroendet för att föreningens medlemmar

faktiskt är engagerade. Jag uppskattar verkligen att så många av

er tog er tid att komma. Under den formella delen av Stämman

fick vi acceptans för det gågna året samt stöd för det fortsatta

arbetet i form av den föreslagna budgeten.

Efter den formella delen diskuterade vi vad som inte fungerar,

vad som är bra och hur vi kan utveckla föreningen vidare.

Styrelsen fick med sig ett antal spännande punkter, vilka jag

kommer att återkomma till under året! Jag tackar alla som

engagerade sig och ser fram emot en fortsatt kreativ diskussion!

Skriv gärna!

Jag vill även passa på att önska våra nya styrelsemedlemmar

välkomna. Det ska bli roligt att arbeta tillsammans med er.

Jag ser dessutom fram emot att fira lucia tillsammans med er

alla 14 december. Varm välkomna då!

Anders Nordin

Ordförande

Välkomna till Disco-kväll med Svenska Skolföreningen!

När: Fredagen 29 november kl 18.00 - 20.30

Var: Svenska Kyrkan, Kurvenstrasse 1, Zürich

Kostnad: Gratis för elever i föreningen. Tar du med dig en

svensktalande kompis, som inte är medlem kostar det 5

CHF/kompis.

Anmälan: Senast 20 november till

event@svenskaskolforeningen.ch (Vid färre än 10 deltagare blir

det inget disco)

Vi är tre lärare, som kommer att vara där med paljetter på och

med disco-stegen inövade.

Kom och dansa, ät pop-corn och träffa andra svenska kompisar.

Alla från åk 1 och uppåt är välkomna! Hoppas vi ses!

Skolföreningen säljer barnböcker på Svenska kyrkans

Julbasar

När: Lördagen 23 november kl 10.00 - 16.00

Var: Freie Evangelische Schule, Waldmannstrasse 9, Zürich

Lokalen ligger ett kvarter ovanför Bellevue (spårvagn/tram 2, 4, 5,

8, 9, 11 och 15) utefter Rämistrasse i närheten av

parkeringsgaraget Hohe Promenade.

Även i år hjälper Skolföreningen till med försäljning av

barnböcker på Svenska Kyrkans julbasar.

Alla intäkter går till Svenska Kyrkan.

Ett ypperligt tillfälle att skaffa bra julklappar till de mindre.

Här finns typiska svenska julprydnader, genuint svenska

produkter och livsmedel.

Här umgås svenskar och schweizare, dricker hemgjord glögg

och kaffe, äter hembakat bröd och annat gott.

Barnhörna, fiskdamm, tombola samt sång och musik.

Välkomna till årets luciafirande!

När: Lördagen 14 december kl 16.00 - 18.30

Var: Gemeindesaal Zumikon, Dorfplatz 11, 8126 Zumikon

Parkering: Parkeringshus under Dorfplatz

Spårvagn: Forchbahn från Stadelhofen S18 till hållplats Zumikon

Kl. 16.00

Alla barn kommer ombytta och klara för att kunna öva. Kort

genrep äger rum bakom scenen. Under tiden bjuds föräldrar och

syskon som inte deltar i luciatåget på glögg och mingel i foajén.

Efter luciatåget bjuds alla på varmkorv och luciafika. Meddela

gärna när ni anmäler er om ni har några allergier etc.

Kl. 18.00

Luciafirandet slut

OBS! Inga levande ljus - bara elektriska ljus får användas.

Anmälan senast den 11 december (tala om hur många

vuxna/barn ni blir, samt om ni har några allergier) till

event@svenskaskolforeningen.ch

Vi behöver bakhjälp!

För att få ett så mysigt luciafirande som möjligt söker vi bakhjälp.

Förra året gick det åt ca 200 lussebullar och vi siktar på att få

hjälp med samma mängd i år.

Skriv upp ditt namn för bak >> Doddle-link:

https://doodle.com/poll/i6qs4enrw68kw4kb

Tack för att du hjälper till!

Skolavslutning för åk 6-9

Den 12 december kl 18.30-20.30 är det skolavslutning för våra

äldre elever, både för de som går i gruppundervisning och Sofia

Distans elever. Vi kommer att baka pepparkakor, göra lekar, ha

frågetävlingar och fika!

Anmäl er till er respektive lärare.

Varmt välkomna!

Författarträff

Svenska skolföreningen satsar ju på att bjuda in en svensk

barnboksförfattare varje år och vi har återigen fått tag på en

spännande författare, Magnus Ljunggren! Han besöker oss 14-

16 januari. Lärarna informerar mer om tider och lokaler.

Magnus Ljunggren har bl.a. skrivit böckerna om Riddarskolan

och Bästa klubben, men även böcker för lite äldre elever. Mer

information kan ni hitta på hans hemsida: magnusljunggren.se.

Ett tips på julklapp kan ju vara att köpa en bok av Magnus

Ljunggren, så att eleven kan få en personlig autograf vid

författarträffen!

Ideell
verksamhet

Glöm inte att vi 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. 

Kalendarium

November

23 Julbasar Svenska

kyrkan

29 Discokväll

December

12 Skolavslutning åk 6-

9

14 Luciafirande

Januari

14-16 Författarträff

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

Nyhetsbrev - Skolåret 2019/2020

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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