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Nyhetsbrev nr 98        210316 
 
Senaste nytt från skolan och läget i byn 
Årskurs 8 skriver sina examensprov nu i mitten på mars och 
åk 4 sina prov för uppflyttning till åk 5. Inför skrivningarna 
har eleverna haft internat under några veckor och tillsamman 
med sina lärare studerat intensivt för att ta in förlorad 
undervisningstid under 2020.  
Övriga årskurser är åter i skolan och följer de nya 
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.  
Övriga årskurser är åter i skolan och verksamhet är igång 
med hänsyn tagen till alla restriktioner gällande hygien och 
munskydd. 

Samling vid skolstart.  
Vid skolans entré mäts temperaturen, tvättas händer 
och kontrolleras att alla bär munskydd. 

 
 
 

 
 
Den nya läroplanen innehåller bl.a. en del nya ämnen.  
Här gräddas någon form av bröd. Kockmössor, 
förkläden och munskydd. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi fortsätter vår försäljning till på hemsidan 
 
Nu har vi uppdaterat och fyllt på med nya 
hemstickade vantar i olika storlekar för baby, 
barn och vuxna. Dessutom finns fortfarande 
möjlighet att köpa quiltade babytäcken, 
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tygkassar, små klänningar, nessecärer, kuddjur, grytlappar och väskor m.m.  
Gå in på vår hemsida på www.kisumu.se  
Du beställer de 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 de 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. 
 
 
Årsmöte den 21 april kl. 18.30 
Vid vårt senaste styrelsemöte beslöt datum för föreningens kommande årsmöte. Hur de ska 
genomföras är i skrivande stund inte helt klart men vi hoppas att kunna genomföra de 
digitalt för de som önskar delta på distans. Mer information och aktuella 
årsmöteshandlingar kommer att skickas ur senast 14 dagar före mötet. 
 
Tills sist önskar vi er en trevlig påsk och hoppas att vädret ska vara så gynnsamt så att vi 
kan träffa familj och vänner utomhus. 
 
Styrelsen/Bitte  
 
 

 
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. 
  
 

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  
 
	


