Hej alla medlemmar!
Här följer tidernas ”kallaste” vår-nyhetsbrev:

A. Undervisning och lärare
•

•

•

Anmälan inför läsåret 2017/18. Tidsfristen har i gått ut, men skulle det vara någon som har
glömt att skicka anmälan påminner vi er härmed en sista gång. Vänligen meddela snarast om
ert/era barn fortsätter i Svenska Skolan nästa läsår, eller nya barn ska börja, per mejl till
medlem@skolan-i-muenchen.de
Skoltillfällen för vårterminen är:
Maj: 6 (loppis), 20
Juni: 23-25 (Midsommarfirande)
Juli: 1 (Skolavslutning)
Meddela alltid ditt barns lärare om ditt barn inte kan komma till ett skoltillfälle så att läraren kan
planera material och liknande. Kontaktinformation till lärarna hittar ni här: http://www.skolan-imuenchen.de/resources/Infohaefte.pdf

B. Svenska Skolans evenemang
•

Loppis. Kommande lördag är det Loppis med fika och korv. Alla är hjärtligt välkomna att sälja
sina saker. Bord ställs till förfogande. För planeringens skull, meddela gärna info@skolan-imuenchen.de om ni önskar delta.

C. Nytt från styrelsen
•
•

Vi söker en ny lärare för höstterminen 2017. För vidare information, se bilagan.
Intresseanmälan senast 15 juni 2017.
Vi hälsar Anna-Karin Hillström hjärtligt välkommen in i styrelsen som ny ledamot. Övriga i
styrelsen är Sune Montán (Ordf.), Mikael Fries (V. ordf.), Tycho Beckman (Sekr.), Martin
Mitscherling (Kassör), Magnus Edholm, Martina Fries, Stefan Glimne, Thorbjörn Hansen,

Karolina Heed, Susanna Ladda och Henrik von Kuhnhardt (Övriga ledamöter)
•

Vår planering är i full gång inför Nätverkskonferensen för alla svenska skolor i Europa 21-22
oktober 2017. VIKTIGT: Vi behöver hjälp av så många föräldrar som möjligt; det är ju vi som är
värdar! Anmäl intresse att hjälpa till redan nu till vår ordförande Sune: smontan@ymail.com.
Vi söker sponsorer till nätverkskonferensen, vilka gärna kan bidra med olika saker/tjänster
som vi behöver. Vi håller på att utforma en flyer vilket skall göra det enklare att presentera
konferensen. Om ni redan nu vet om företag som har intresse av att bidra med något, hör gärna
av er till Sune: smontan@ymail.com.

D. Tips på externa aktiviteter / evenemang

•

•

Svensktalande ledare för barngrupp sökes
Vi söker för en liten grupp barn i åldern 3-8 år en barnkär ledare som talar svenska med dem.
Vi träffas en och en halv timme 2 (-4) gånger i månaden i närheten av Rotkreuzplatz. Om du
har
intresse,
ring
eller
skriv
till
Annalena
Yngborn,
0177-7512321,
annalena.yngborn@gmail.com
40. jährige Jubiläum von „1, 2 oder 3“ mit Moderator Elton
Vi har fått ett intressant E-Mail från en Casting firma. Har inget med Svenska skolan att göra,
men skickar med det i fall det finns någon som har lust att delta i en tävling på ZDF. Skulle man
komma så långt och dessutom vinna något, gör man det för en god sak. Översätter inte, då vi
antar att alla kan tyska:

Wir, FAMEONME, sind eine der renommiertesten Castingagenturen für Film und Fernsehen
aus Köln.
Zurzeit betreuen wir für das ZDF das 40. jährige Jubiläum von „1, 2 oder 3“ mit Moderator
Elton.
In der Sendung werden eine internationale, eine österreichische und eine deutsche Familie
gegeneinander antreten.
Zu gewinnen gibt es einen 1000 € Gutschein, der für einen karitativen Zweck gespendet wird.
Eventuell haben Sie ja Lust uns bei der Suche nach internationalen Familien zu unterstützen?
Gerne können Sie uns/mich für weitere Informationen kontaktieren.
Ich freu mich auf ihre Rückmeldung und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Viele Grüße,
Simone Mandt
FAMEONME Casting
Donat & Gennaro GbR
Tel: 0151-70378702
E-Mail: s.mandt@fameonme.de
www.fameonme.de | www.casting.de
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