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Nyhetsbrev nr 107       22-11-15 
 
Senaste nytt från skolan 
Jul och nyår närmar sig med stormsteg trots att vinter och köld låter vänta på sig.  
I skolan pågår arbetet med att avsluta innevarande läsår. Olika tester och examensskrivningar genomförs 
där elevernas resultat blir avgörande för deras fortsatta skolgång. Eleverna i S:t Christine School har under 
alla år visat mycket goda resultat vilket sporrar oss att fortsätta driva skolan trots allt arbete och 
engagemang som krävs av er medlemmar, bidragsgivare och oss i styrelsen och stiftelsen. En viktig del är 
även skolans personal som visar ett fantastiskt engagemang och verkligen vill att eleverna ska lyckas. 
Förutom ett mycket bra arbete med eleverna i den ”rena” undervisningen gör de mång insatser utöver sitt 
rena läraruppdrag vilket på olika sätt bidrar till att hålla kostnaderna för drift och underhåll av skolan på en 
så låg nivå som möjligt. Genom WhatsApp får vi nästan dagligen rapporter och bilder från skolan vilket 
gör att vi kan följa verksamheten på ”nära håll” trots att vi befinner oss så långt ifrån varandra.  
 
 

Den nya läroplanen innehåller nu ämnen som vi i Sverige kallar Praktisk 
Estetiska. På bilderna till vänster är en elev i en av de yngsta årskurserna PP2 
djupt koncentrerad på att forma bokstäver och siffror i lera. På bilden nedan 
elever och lärare i åk 4 som ser till sin odling av sojabönor i köksträdgården. 
Allt som elever och personal odlar används i samband skolmåltider. 

 
     
 
 
 
  
 
 
 

Ovan en lärare som lämnar över ett par nya skor till en av de yngre 
     
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 1: a hjälpen      Prov           ”Gamla” elever på besök  
 

St Christine Education Centre 
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Föreningens kommande aktiviteter – Årets Julmarknader  
 
Även i år kommer vi att medverka vid tre julmarknader. Ta med er vänner och kom och 
passa på att köpa lite julklappar. Vi har egentillverkade produkter så mönsterstickade 
vantar, div quiltade produkter, sylt, marmelad, chutney, smycken, gaslyktor,  
juldekorationer med mera. 
 
Den 19 – 20 november finns vi på Farsta Gårds julmarknad öppen kl. 11.00 –16.00 
Adress: Farstaängsvägen 18 12346 Farsta 
I år finns vi en trappa upp i Rättaren som ligger i flygelbyggnaden till höger om gårdsplanen.  
 
Den 26 – 27 november finns vi på Prinsvillans Julmarknad, Lilla Tyresö öppen kl. 11.00 -17.00 
Adress: Kyrkvägen 1 13560 Tyresö 
Här finns vi utomhus någonstans på gårdsplanen.  
 
Den 4 december deltar i vid Brännkyrka Hembygdsförenings julmarknad öppen 12.00 – 16.00 
på Lerkrogen Göta Landsvägen 224c vid Älvsjö station.  
Här finns vi inomhus  
 
 
Till er alla  
Tills sist vill vi tacka er alla som på olika sätt bidragit till att vi åter igen lyckats driva skolan ett läsår. Stort 
tack också till er som uppmärksammade vårt ”tiggarbrev” som skickades ut via mail. Detta fick som 
resultat att vi lyckades uppnå de vi hoppades och budgeterade i samband med årsmötet 2022 för att kunna 
driva skolan med god kvalitet innevarande läsår. Fortfarande står vi inför stora utmaningar då det bl. a. 
finns behov av ett antal stationära och bärbara datorer till elever och personal. Vår kassör Jan-Erik följer 
noga hur dollarkursen rör sig upp och ner när de är dag att skicka ner pengar till Stiftelsen i Kenya. 
Glädjande är att de har visat sig att 98% av de pengar vi får in går till driften av skolan. De vanliga är att 
insamlingsorganisationer har overheadkostnader på ca 25%. Att vi endast har en overheadkostnad på 2% 
beror på att allt arbete sker ideellt och att vi mycket sällan har några lokalkostnader. 
 
Stiftelsen och personalen i skolan har löpande avstämning av det ekonomiska läget och behoven i skolan. 
Det görs ständigt avvägningar och prioriteringar. Genom att lärare och övrig personal vid behov utför 
arbetsuppgifter som ligger lite utanför deras uppdrag bidrar de på ett mycket positivt sätt till skolans 
verksamhet och goda resultat. Som exempel kan nämnas att när skolan var stängd under pandemin arbetade 
de med underhåll och reparationer med mera av skolbyggnaderna.  
Vi vill därför även framföra ett stort tack för det gångna året till lärare och övrig personal. 
 
Styrelsen/Bitte Brask ordf. 

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 S:t Christine 

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 
 
Önskar du få föreningens kontonummer och IBAN-nummer i Handelsbanken är du välkommen att 
kontakta vår kassör på ekonomi(at)kisumu.se  
 
 

http://www.kisumu.se/
https://www.facebook.com/F%C3%B6reningen-Kisumu-1815254815373281/?fref=ts
https://www.facebook.com/F%C3%B6reningen-Kisumu-1815254815373281/?fref=ts
https://www.facebook.com/StChristine-123452297778306/
mailto:ekonomi@kisumu.se
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