Nyhetsbrev: Svenska Skolföreningen - Nr 21: Skolavslutningen

14.09.21, 15:26

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

Nyhetsbrev - Nr 21: Skolåret 2020/2021

Kära föräldrar och elever!

Ideell
verksamhet

Tiden går snabbt och snart är julen här. På grund av rådande
säkerhetsrestriktioner är Skolföreningens traditionella
luciafirande inställt, men ett mindre Luciafirande kommer att
anordnas för varje klass i anslutning till
gruppundervisningen. Informationen kommer ni att få direkt
av klassläraren.

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.

LUCIATÅG I ANSLUTNING TILL GRUPPUNDERVISNING

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.

Svenksa kyrkans julbasar har i år ett nytt format. Se kyrkans
hemsida: Jul i Zürich 2020.

Vi söker just nu:
Revisor

Med anledning av den rådande coronasituationen måste årets
Luciafirande ställas in. Istället kommer ett mindre Luciafirande i att
anordnas i anslutning till barnens gruppundervisning. Den
ordinarie undervisningen kommer att förlängas med 45 minuter
och lektionstillfället blir 90+45 minuter. Barnen kommer i valfria
Luciakläder och det blir pyssel, lek, sång och julfika. Barnens
lärare kommer att informera vidare om hur respektive klass firande
kommer att se ut.

NYTT FRÅN ÅRSMÖTET
Svenska Skolföreningens årsmöte ägde rum i slutet av september.
Avgående styrelsemedlemmarna Josephine Billquist, Karl
Larsson samt revisor Maria Desan tackades av, och styrelsen
välkomnade Anna-Karin Brazee och Ann-Katrin NetzerJacobsson som nya medlemmar.
Vi som sitter i styrelsen ser fram emot en ny spännande och
utmanande mandatperiod tillsammans.

Sekreterare

För närvarande söker vi efter en revisor och en sekreterare. Vill du
engagera dig i styrelsen, kontakta oss!

Läs mer >>

Varma hälsningar

Kalendarium

Anders Nordin
Ordförande
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PS: Fölij oss gärna på Facebook för att kika på nya bilder och
nyheter om livet i skolan!

Litet Luciafirande i
anslutning
till gruppundervisningen.

Covid-19
Vi följer det koncept
som gäller i respektive
skolbyggnad där vi
bedriver undervisning,
se hemsidan.

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.

https://api.getanewsletter.com/v3/preview_mail/2781559/?public_key=1e3d27293f47306603a1cfd8d75e7dac

Seite 2 von 2

