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Nyhetsbrev nr 108       22-12-12 

Senaste nytt från skolan 
Nu är skolåret avslutat. Examen är genomförd och alla vårdnadshavare har deltagit i skolans firande av 

årets läsår. Sedan pandemin har elever och personal arbetat intensivt för att komma i kapp så att läsår 2023 

kan återgå till den vanliga indelningen av läsåret i tre terminer med normala uppehåll/lov.  

Nu när skolan är stängd har de välbehövliga underhållet och renovering av 

skolans byggnader påbörjats. Golv lagas, väggar ut och invändigt målas osv. 

Det afrikanska klimatet innebär stora påfrestningar bland annat under 

regnperioderna. Insekter bl. a. termiter ger sig på byggnadsdetaljer av trä. 

 

       

 

 

 
 

 

 

Målning av klassrum.  
En del av skolans fasad före och efter målning. Skolans namn och emblem 

     kommer att målas när väggen har torkat.    
 

 
 

    

 

 

 

 

 

Skolavslutning 
I samband avslutningen samlas alla elever, personal och vårdnadshavare. Alla elever även de yngsta får 

omdömen/betyg. Eleverna i den äldsta förskoleklassen får särskild uppmärksamhet då de from nästa läsår 

börjar i åk 1 så även de äldsta i åk 8 som tackas av och önskas lycka till då de nu lämnar S:t Christine 

School. 
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I samband med avslutningen hålls många tal. Till vänster  
en farmor som framför sitt tack och lovordar skolan, 

dess personal och sponsorer. Till höger Laphton, skolans  

elevordförande som talar och framför elevernas tack till 

personal, vårdnadshavare. Nedan vårdnadshavare som  

deltar i de äldre elevernas dans. 

  

         

     

 

 

 

Årets Julmarknader 
Årets julmarknader är nu avklarade. Tyvärr kunde vi bara genomföra lördagen på Farsta gård p.g.a. de 

kraftiga snöoväder som drabbade oss natten till den 20:e nov. Värst var de för de säljare som stod utomhus 

som fick sina stånd totalförstörda. Ansvarig på Farsta gård valde att blåsa av marknaden på söndagen då de 

fanns en överhängande risk för snöras från gårdens byggnader. Helgen efter var vädrets makter vänligare 

och de två dagarna i Tyresö blev bra. Mycket folk och en god försäljningen. Vi avslutade sedan den 4 

december på Brännkyrka Hembygdsförenings julmarknad på Lerkrogen i Älvsjö. 

 

        Synen som mötte  

oss på Farsta gård  

efter snökanonen  

som drabbade oss  

natten till söndagen. 

På gårdsplanen  

ligger alla ute tak  

begravda under 

snön. 

 

Nu öppnar vi vår julmarknad på vår hemsida www.kisumu.se 
Nu säljer vi alla kvarvarande mönsterstickade vantar för både barn och vuxna. De sålde bra på 

marknaderna och var mycket populära så gå in och titta. Där kan ni också läsa hur ni ska göra om ni hittar 

något som ni är intresserade av.  

 

Tills sist vill vi rikta ett stort tack er alla som på olika sätt bidragit till att vi åter igen lyckats driva skolan 

ytterligare ett läsår och önska er alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År och hoppas att vi 

ses på någon av föreningens kommande aktiviteter. 

 

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  
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