Nyhetsbrev från
föräldraföreningen TURVA, januari
2017
Hej!
Det har gått ett bra tag sedan det senaste
nyhetsbrevet från föräldraföreningen TURVA. Som du
säkert vet så är alla föräldrar till barn som går vid
Sverigefinska skolan i Stockholm automatiskt
medlemmar i föräldraföreningen. Föräldraföreningen
har ingen medlemskapsavgift. Vår enda inkomstkälla är den årliga julmarknaden, som 2016
arrangerades lördagen den 26 november.
Intäkten från julmarknaden 2016 var 55 226 kronor, jämfört med 56 880 kr året innan. Det
kan vara bra att redan nu börja fundera på hur vi i år ska uppnå utmärkta resultat i år igen!
Nytt för julmarknaden 2016 var idén om att sälja ny finsk design. Det kom försäljare ända
från Finland. Närvarande var bl.a. Henna Adel som sålde julkort, Ulla Repo, som sålde
smycken, Salli Wahlberg som sålde egenillustrerade barnböcker, Sirpa Rahtu som sålde
keramik, samt en förälder till barn på vår egen skola, Sofie Björkgren-Näse (klasserna 1 och
2) som är en begåvad bokstavsartist som sålde kort, kalender och affischer.
Julmarknaden arrangeras helt och hållet av frivilliga föräldrar. Ett stort tack till vår mångåriga
julmarknadsansvariga Nina Uddin (8A), Jessica Adel (2B samt förskolan) som hade idén om
en designmarknad, samt alla andra inblandade för ett återigen fint och mysigt arrangemang!
Föräldraföreningens styrelse har inte legat på latsidan efter julmarknaden heller. Vi har en
pågående insamling av begagnade skridskor och innegympaskor i bra skick. Dessa ska
doneras till skolan utifrån önskemål från idrottslärarna Marlene och Herman. Om du har
gamla skridskor eller innegympaskor i storlekarna 34-43 liggandes hemma, ta kontakt med
Emmi Bachman (1A och förskolan) emmi.bachman@gmail.com. För närmare information se
www.turva.se.
Föräldraföreningen planerar en idékväll för alla föräldrar torsdagen den 9 mars fr.o.m. kl.
17:30. För att förenkla deltagandet för så många som möjligt ser vi till att arrangera en eller
två barnvakter, som kommer att vara före detta elever på skolan. Vi bjuder också på
kaffe/te/saft samt mackor. Hoppas att många kan och vill komma och delar med era tankar
och idéer för hur skolan och föräldraföreningens verksamhet ska utvecklas framöver!
Föräldraföreningens nästa möte är nu på torsdagen, den 26 januari kl. 18:00 i Vita salen på
Sverigefinska skolan i Stockholm. Alla föräldrar är välkomna!
Föräldraföreningen TURVA:s styrelse önskar en god fortsättning på 2017!

