Hej alla medlemmar!
Adventstiden och julen närmar sig och den 12:e december firar vi Julavslutning & Lucia, innan dess
har vi ett sista skoltillfälle den 28:e november!
Facebook: Den 30:e november kommer vi att stänga ner skolans öppna/officiella Facebook-sida och
istället koncentrera all kommunikation till skolans Facebook-grupp,
alla välkomnas till att vara med i gruppen under följande länk:
https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F614
284422042272%2Fmembers%2F
Så nu är det dags för ett nytt nyhetsbrev från Svenska Skolan, bland annat med vårterminens datum:

A. Undervisning och lärare
- Vårterminens skoltillfällen är nu planerade, de kommer att vara 16 och 30 januari, 20 och 27
februari, 12 mars, 9 och 23 april, 4, 18 och 25 juni (midsommarfirande) samt 2 juli (skolavslutning)
- VIKTIGT: Alla föräldrar till barn i lekgrupperna, förskoleklasserna och 1:a klasserna hämta sina barn
i klassrummen när undervisningen är slut, barnen får inte lämna klassrummen själva.
- Kontaktföräldrar i klasserna är foljande: Lekgrupp: Magnus Edholm, Förskoleklass: Susanna
Ladda, Klass 1a: Sune Montán; Klass 1b: Tycho Beckman, Klass 2: Magnus Edholm, Klass 3a:
Karolina Heed, Klass 3b: Karl Berglind, Klass 4-5: Martina Fries, Klass 6: Mikael Fries.
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B. Svenska Skolans evenemang
- Den 12:e december firar vi Lucia, liksom förra året i St. Philippus lokal, Westendstraße 249,
80686 München - sista anmälningsdag är fredagen den 4:e december!
Obligatorisk anmälan med hur många vuxna/barn ni kommer med på:
http://doodle.com/poll/c83f9x25knasedtu
Separat inbjudan kommer inom kort att skickas ut! Luciafirandet & Julavslutningen är en del av
svenska skolans uppdrag och är därför ett skoltillfälle. Svenska skolans bidrag från svenska staten är
baserat på närvaron vid våra skoltillfällen.

C. Nytt från styrelsen
- Läsåret 2015/2016 undervisas 92 barn i Svenska Skolan i München och skolföreningen har 87
medlemmar
- Undervisningsavgiften 2015/2016 kommer att dras in från de betalningsansvariga den 18:e
december 2015
- I samband med luciafesten kommer vi att be alla målsmän att fylla i en blankett huruvida skolan har
tillåtelse att inkludera familjens kontakt i klasslistor, publicera foton på barnen i den planerade
skoltidningen etc.

D. Tips på externa aktiviteter / evenemang
- Evenemangskalender Deutsch-Schwedische Vereinigung e.V. i München:
http://www.d-s-v-m.de/index.php?id=46&L=0
- Den 5:e och 6:e december bjuder Svenska Kören i München in till julkonserter med Luciatåg, mer
information här: http://www.schwedischer-chor.de/

E. Övrigt
- Vi behöver mer hjälp med all vår verksamhet, t.ex. med bakning och annat fixande till våra
evenemang, det finns en hjälpa-till-lista som föräldrar uppmanas att vara med i, skriv till info@skolan-imuenchen.de för att anmäla er till hjälpa-till-listan, stort tack!
- Gå med i Svenska Skolans Facebook-Grupp! Vi har nu 54 medlemmar i gruppen som underlättar
kommunikationen inom föreningen. Anmäl dig här:
https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F614
284422042272%2Fmembers%2F
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