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Julmarknad 2020
I år flyttar vi vår julmarknad till nätet
I år är det inte som vi är vana vid. Alla julmarknader och andra evenemang som vi brukar
delta i är inställda. Detta innebär ett stort avbräck för föreningens intäkter. Vi gör därför ett
försöka att sälja en del av våra produkter via föreningens hemsida. Precis som tidigare år
säljer vi hantverk i textil som tagits tillvara och fått nytt liv. Några exempel är quiltade
babytäcken, tygkassar, små klänningar, nessecärer, kramgoa tomtar och kuddjur, grytlappar
och väskor m.m. Vi har även en del julfigurer i trä.
Gå in på vår hemsida på www.kisumu.se
Du beställer det du vill ha genom att skicka ett mail eller sms till föreningens ordförande
Bitte Brask. Mail ordf@kisumu.se eller sms till 070-757 68 77.
• Uppge namn och nummer på den vara du önskar (t.ex. babytäcke nr 3). Skriv ditt
namn, hemadress, telefonnummer och mailadress.
• När du fått svar från Bitte betalar du överenskommen summa genom att swisha
beloppet till föreningens konto 123 607 26 98
Obs! Priset på varan på hemsidan är utan frakt. Frakt tillkommer om du önskar få den
skickad per post. Du är även välkommen att hämta den personligen hos Bitte.
Betala inte varan innan vi har haft kontakt med varandra.
Tyvärr ser vi inte att det är möjligt att skicka tyngre produkter så som marmelad, sylt och
chutney. Gäller även smycken. Är du intresserad av att köpa något av detta skicka ett mail
till ordf@kisumu.se eller ett sms till 070-757 68 så tar vi kontakt med dig.
Senaste nytt från skolan och läget i byn
I samband med vårt senaste styrelsemöte deltog Ulla och gav oss senaste nytt från skolan.
Skolan har nu öppnat och undervisning pågår för årskurserna 4 och 8. Åk 8 kommer att ta
sin examen i mars 2021 och åk 4 examineras i mitten av mars för uppflyttning i åk 5.
I oktober genomförde åk 4 och 8 en sorts nationella prov. Syftet var att se hur elevernas
skolkunskaper såg ut efter ett så långt uppehåll (sen mars 2020). Resultaten visar på fortsatt
goda resultat för eleverna i båda årskurserna.
Övriga årskurser följer ett nytt läsårsschema som har tagits fram av skolmyndigheterna
vilket innebär att de startar sin 2:a termin för 2020 den 4/1 2021. Lov och terminer kommer
att vara förskjutna fram till 2022 då de förhoppningsvis kommit i fas.
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Skolan och Covid 19
Skolan har inte drabbats av några fall av Covid 19,
var sig bland elever eller personal. Man följer noga
påbjudna hygienrutiner med avseende på
handhygien, avstånd och temperaturtagning. En
”vaktstuga” med vattenpost har byggts vid infarten
till skolområdet och här tvättar alla händer och
temperaturen tas på både elever och personal varje
dag innan de släpps in på skolområdet.
Den nya vaktstugan under uppbyggnad.
Idag finns här även en vattenpost för
handtvätt.

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(at)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(at)kisumu.se för att få föreningens kontonummer och IBAN-nummer i
Handelsbanken
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
Tack för alla era gåvor till Föreningen Kisumu och vår skola i Kabondo, Kenya
Styrelsen / Bitte Brask ordf.
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