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Sedan vårt senaste nyhetsbrev har hösten övergått till vinter. Lucia står för dörren och i förskolor och 

skolor här hemma tränar barnen både lucia- och julsånger. I Kabondo har eleverna avslutat skolårets 

tredje termin och efter årsskiftet börjar ett nytt skolår. Återigen har eleverna i årskurs 8 avslutat sin 

skolgång i S:t Christine och lämnar skolan mycket goda resultat. Stort tack till all personal som på 

olika sätt stöttat eleverna i deras strävan att lyckas och nå goda resultat. 
 

Tänk på barnen i S:t Christine och ge en julgåva       
I januari är det dags att ta in nya elever till skolans förskoleklass. Förskoleklassen  

är en viktig verksamhet som ger barnen en bra förberedelse inför skolstarten i  

årskurs 1. När vi startade skolan räckte 50 kronor per månad för att täcka alla  

kostnader för en elevs skolgång. Idag behövs de 200 kronor per månad. Växelkursen 

under året har inneburit att de varit svårt att få våra intäkter att täcka alla kostnader och driften av 

skolan. Vi vädjar därför till er medlemmar att om möjligt öka era månadsbidrag eller skänka en extra 

jul- eller nyårsgåva till barnen.  

 

Exempel på kostnader för en elev: 

Komplett skoluniform  120 kr  

Skolmat en termin   200 kr 

Böcker och skolmaterial  150 kr 

Skolhälsa en termin  500 kr 

 

Musik och Drama 

Eleverna har haft stora framgångar inom drama, 

dans och musik och ett bidrag på 75 kronor per elev och år är mycket välkommet 

       

Till sist vill vi i styrelsen framföra ett tack till 

alla som under året bidragit till barnens skolgång 

och önska alla en   
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Phone: +254 (0) 724 27 31 99 

Phone: +254 (0) 724 27 31 99 

  

Föreningen Kisumu 
c/o Bitte Brask 

Olshammarsgatan 54  

S-124 76 Bandhagen 

Tfn: +46(0)70-757 68 77 
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