Hej alla medlemmar!
Första adventsljuset har tänts, snart nalkas Lucia och efterlängtat jullov; här följer årets sista nyhetsbrev:
A. Undervisning och lärare


Vi behöver fler vikarier! Ni föräldrar som kan tänka er att ställa upp som vikarier när det behövs, ber
vi ta kontakt med styrelsen: e-mail. Stort tack på förhand.



Resterande skoltillfällen 2016 är: 3
församlingshemmet St. Philippus i Laim).



Skoltillfällen för vårterminen 2017 är: Januari: 14, 21; Februari: 4, 18; Mars: 11, 25; April: 1; Maj: 6,
20; Juni: 24 (Midsommarfirande); Juli: 1 (Skolavslutning).



Meddela alltid läraren om era barn inte kan komma till ett skoltillfälle. Kontaktinformation hittar ni här:
http://www.skolan-i-muenchen.de/resources/Infohaefte.pdf
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B. Svenska Skolans evenemang



Den 10 december firar vi som bekant Lucia och julavslutning, för tredje året i Laim. Julavslutningen är
en del av Svenska Skolans uppdrag och räknas som ett skoltillfälle. Sista anmälningsdag 5
december, obligatorisk anmälan med antal personer - ange gärna i kommentarfältet hur många
vuxna/barn eller om ni behöver låna lucialinne - här:
http://doodle.com/poll/264kfnwzbh64f5t2
I samband med Luciafesten kommer det också finnas möjlighet att handla svenskt (bland annat
böcker) av Sophias Bokhandel.



Föräldracafé: Vi kör bokbyte vid varje föräldracafé, ta gärna med färdiglästa böcker, DVD:s, spel,
serietidningar etc. Ej bortbytta saker tas med hem av den som tog med. Föräldracaféet arrangeras av
styrelsen med hjälp av föräldrar vid varje skoltillfälle på 2:a våningen i huvudbyggnaden, nu med olika
temadagar såsom kanelbullens och kladdkakans dag. Hjälp av ytterligare föräldrar emottas tacksamt.
Välkomna!

C. Nytt från styrelsen


Undervisningsavgiften för läsåret 2016/2017 kommer att dras in den 22:a december 2016, avgifterna
är: 100€ för första barnet, 75€ för andra barnet och 50€ för varje ytterligare barn.

D. Tips på externa aktiviteter / evenemang


Svenska Kören i München bjuder in till sina stämningsfulla julkonserter helgen 3:e/4:e december,
mer information här: http://www.schwedischer-chor.de/



Den traditionella Julbasaren arrangeras av i Svenska Kyrkan i München fredag 9:e dec – söndag
11:e dec i Gustav Adolf-Kirche, Ramersdorf.
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