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Senaste nytt från skolan
Den 28 november fick vi denna hälsning från rektor Calvince i St Christine
Hello all
Below is how our class of 2019 performed.
We are proud to push all the 27 of them to
form one for next year.
Regards Calvince
Vår kommentar:
Alla eleverna i åk 8 uppnådde så goda resultat i sina
examensprov att de är godkända och behöriga att gå vidare
till secondary. Redan nu vet vi att bland de 3-5 elever som
nådde bäst resultat finns elever som kommer att få sponsorer
som gör de möjligt för dem att studera på de skolor de är
kvalificerade för att komma in på. Detta prövas individuellt
och beror på elevens resultat och elevens behov av finansiellt
stöd. Om vi förstått rätt har alla elever även de två som
hamnat precis under 200 poäng idag kvalificerat sig till en
gymnasieplats och då förmodligen i någon närliggande skola
som innebär att eleven bor hemma och inte på skolan vilket
gör att skolavgiften blir betydligt billigare.
Vi vill passa på att skicka ett stort tack till alla personal i skolan som på olika sätt medverkar till elevernas
goda resultat. Arbetet startar och grundläggs i de yngsta klasserna och pågår intensivt tom åk 8. Ni
brinner för er uppgift och lägger ner mycket tid och engagemang för att sporra och hjälpa eleverna att nå
så långt möjligt utifrån var och ens förutsättningar. Stort tack till er alla.
Hänt sen sist i föreningen

Under två helger deltog vi vid två julmarknader. Totalt var vi sex personer som turades om och arbetade
under de fyra dagarna. I Farsta stod vi inomhus och för första gången i Ladan med entré i markplan vilket
gjorde det lättare för besökare med barnvagnar och rollatorer att besöka oss. I Tyresö är marknaden
utomhus och de små stånden ger en riktig Bullerbykänsla. Båda marknaderna är mycket trevliga men lite
olika karaktär. Försäljningen gick bra och vi fick ett välkommet tillskott till driften av skolan. Nedan några
glimtar från de två helgerna.

Julmarknad Farsta Gård 23–24 november
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30/11-1/12

Till er som inte hade möjlighet att besöka de
två julmarknaderna.
Glöm inte våra barn i jul. En lite julklapp i
form av ett bidrag till skolan är alltid
välkommet. Att era julklappar kommer till
nytta är även årets elever i åk 8 och deras
resultat är ett mycket tydligt bevis på. Så
fortsätt att hjälp oss att hjälpa barnen i
Kabondo så att de även i fortsättningen kan få
en bra skolgång i St Christine School.

Fler bilder från skolan och årets julmarknader
Hittar ni på vår hemsida www.kisumu.se

Till sist önskar vi er alla en trevlig helg – God jul och Gott Nytt år
Hälsningar Styrelsen/Bitte Brask
Högtidsgåvor, minnesgåvor och bidrag
Vill du ge en högtidsgåva eller minnesgåva? Sätt in ditt bidrag på något av våra konton nedan, samt sänd
ett mail till oss på gava@kisumu.se. Ange ändamål, uppgifter om den person som vi ska tacka, samt
vilka givarna är. Vi skickar sedan ett tackkort till mottagaren och anger vilka givarna är.
Swish-konto: 1236 072 698 Bankgiro: 5734-8534 Plusgiro: 17 62 64 – 0
IBAN-nummer
Kontakta vår kassör julia@kisumu.se för att få föreningens kontonummer och IBAN-nummer i
Handelsbanken
Vi skyddar dina personuppgifter GDPR
Läs Föreningen Kisumus Integritetspolicy på www.kisumu.se eller maila till ordf(at)kisumu.se
Senaste nytt och fler bilder från skolan och rapporter från skolan finns på:
Föreningens hemsida
www.kisumu.se
Besök oss även på Facebook.
Nyheter från föreningen och skolan läggs regelbundet ut på Föreningen Kisumu och Stiftelsen St: Christine
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