
Sommarbrev

Så är det åter dags igen för sommarlov även om det är en dryg

vecka kvar till midsommar.

Det har som vanligt varit en intensiv termin för både elever, lärare

och styrelse, men vi tror och hoppas att arbetet ger resultat. Det

var en fröjd att höra barnen sjunga på nationaldagen och

skolavslutningen, ta del av alla kreativa aktiviteter som försiggått i

klassrummen och fått träffa duktiga författaren Ingela Korsell och

ta del av hennes idéer. 

Det mesta när det gäller nästa års organisation är på plats men

vi behöver rekrytera lärare. Vår lärare Katarina Jansson

Holmström lämnar skolföreningen efter drygt 12 år för att anta en

ny utmaning. Stort lycka till i framtiden, Katarina! Vi söker nu en

person som helst har lärarutbildning och svenska som

modersmål, samt är driven och flexibel. Kanske är du den

personen vi letar efter eller känner någon som skulle kunna vara

den personen? Skicka då ett mail till Rickard som är

personalansvarig.

Om ni surfar in på hemsidans galleri kan ni även ta del av de

fantastiska bilder som vår fotograf Monika tog för några veckor

sen. Fotot här uppe till vänster är även taget från de bilderna som

togs. Syftet med fotografen var att ta nya bilder som vi ska

använda i kommunikationssammanhang såsom flyers och

hemsida.

Lektionerna börjar igen i slutet av augusti eller början av

september. De respektive lärarna mailar med konkret

information kring tid och lokal senast 1 augusti.

Så ett stort tack till alla elever, föräldrar, lärare och

styrelsemedarbetare för det här fantastiska läsåret och njut av

sommarledigheten.

Somriga hälsningar från en stolt ordförande i svenska

skolföreningen Zürich.

Anders Nordin

Ordförande

Ps. Glöm inte att gå in på hemsidan

www.svenskaskolforeningen.ch för att kika på nya foton och ta

del av viktig information. Vill du engagera dig i styrelsen,

kontakta oss!

Familjedag med brännboll 8:e
september

Vi bjuder in till traditionsenlig svensk brännbollsturnering.

Alla tar med egen picknick samt det man önskar sitta på.

Grillning av typ brasa för tex. korv och pinnbröd finns.

Dag: Söndagen den 8:e september

Tid: 11:00-14:00

Plats: Rumensee, Küsnacht (Zumikerstrasse 1, 8700 Küsnacht)

(se kartan nedan)

Buss: 912 eller 919, Haltestelle Tägermoos (Itschnach), 7 min

promenad till Rumensee.

Sista anmälningsdag: Fredagen den 8 september

till: event@svenskaskolforeningen.ch

Varmt välkomna!

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:

Lärare

Administrationsansvarig

Kassör

Läs mer >>

Kalendarium

Augusti/september

Skolstart olika beroende på

skola. Info från respektive

lärare senast 1 augusti.

September

8 Familjedag med

brännboll

December

14 Lucia
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