Hej alla medlemmar!
Vi ser fram emot julavslutning och luciafirande nu på lördag (13/12) och här kommer ett nytt
nyhetsbrev från Svenska Skolan, bland annat med vårterminens datum.
A. Undervisning och lärare
För lördagens Lucia-firande:
I år sjunger vi en ny sång som avslutning, ”Jullov” av Mats Winqvist som är en enkel och
svängig låt.
För barnen kan det vara en stor fördel om ni föräldrar går in på Youtube och låter barnen
lyssna innan lördag:
https://www.youtube.com/watch?v=oH-aG3O8enU
Planlagda undervisningstillfällen för vårterminen 2015 är:
- 17 januari, kl. 10-13
- 31 januari, kl. 10-13
- 7 februari, kl. 10-13
- 28 februari, kl. 10-13
- 7 mars, kl. 10-13
- 21 mars, kl. 10-13
- 18 april, kl. 10-13
- 9 maj, kl. 10-13
- 13 juni, kl. 10-13
- 27 juni - Midsommarfirande
- 4 juli, kl. 10-13 - Avslutning
Snälla, passa tiderna! För barnens skull bör föräldrarna vara där senast 5 minuter innan
början och innan slut.

B. Svenska Skolans evenemang
Gilla och följ Svenska Skolan på facebook:
https://www.facebook.com/pages/Svenska-Skolan-i-M%C3%BCnchen/316498488395096
C. Nytt från styrelsen
- Sedan årsmötet i oktober består styrelsen utav:
- ordförande Sune Montán
- vice ordförande Gunnar Hermansson och Michael Fries
- kassörer Martin Mitzscherling och Lena Johansson
- sekreterare Thorbjörn Hansen och Karolina Heed
- övriga ledamöten Tycho Beckman, Helena Johansson, Susanna Ladda,
Christina Nilsson, Martina Fries, Stefan Glimne, Magnus Edholm, Karl Berglind,
Ulrika Weiland och Karin Johansson
Tack till alla som hjälper till i styrelsen i år och som hjälpte till förra året!
Vi har fortfarande några små och stora uppgifter som vi behöver hjälp med. Om ni kan tänkar
er att hjälpa till, tala med någon ur styrelsen under Luciafesten eller under ett skoltillfälle.
- Trots alla våra försök kommer email inte fram till alla medlemmar. Var snälla att regelbundet
titta efter:
- i erat spamfilter
- på våran websida
http://skolan-i-muenchen.de/1.html
- på våran Facebooksida
https://www.facebook.com/pages/Svenska-Skolan-i-M%C3%BCnchen/316498488395096
- Vi har skickat ut brev med information om att vi kommet att dra in medlemsavgiften för 2014
och skolavgiften för skolåret 2014 / 15. Om ni inte har fått brev då saknar vi eran aktuella
postadress, var vänliga att skicka den till info@skolan-i-muenchen.de.

- Som beslutat i medlemsmötet i mars 2014 är vi desvärre tvungna att höja skolavgiften till
100 € för första barnet, 75 € för andra barnet, 50 € ifrån och med tredje barnet. Årsavgiften är
fortfarande 30 € per kalenderår.
- Om det uppstår fel vid avbokningen kontakta kassor@skolan-i-muenchen.de.
D. Tips på externa aktiviteter / evenemang
- Svensk juldgudstjänst och julmarknad nu på söndag (14/12) i Gustav-Adolf-Kirche,
Hohenschauerstr. 3, München-Ramersdorf:
http://www.svenskakyrkan.se/bayern
E. Övrigt
- Svenska Skolan i München är medlemmar i Riksföreningen Sverigekontakt:
www.sverigekontakt.se

Sist men inte minst, vi önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott
Nytt År 2015!
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