Föräldra- och lärarförening (PTA)
vid Internationella Engelska Skolan Kista

PTA IES Kista Öppet Möte
Plats: IES Kista, matsalen
Datum: tisdagen 12 februari 2019, kl. 17:30-19:00
Kallade: PTA klassrepresentanter och föräldrar
PTA IES Kista inbjuder till vårens stora planerings- och informationsmöte om vårterminens
aktiviteter, information om PTAs arbete och chansen att nätverka oss föräldrar emellan.

Agenda
•
•
•
•

•
•

Vad är PTA och hur arbetar vi tillsammans för våra barns bästa på IES Kista.
Classlist – en ny kommunikationskanal för föräldrar vid IES Kista
The PTA Cultural Spring Event den 18 maj – PTA vill genomföra en international
kulturfestival med fika försäljning, uppträdanden, konstutställning för att kunna umgås
och samla in pengar till framtida event för IES Kistas elever.
Information om Science Exchange Program: IES Kista science club, STEAM,
deltar i ett två-årigt Eramus+ projekt och besöker andra skolor i Irland, Italien,
Lettland, Rumänien och Turkiet vid olika tillfällen. Den 31 mars till 6 april står IES
Kista värd för elever från dessa länder. Värdfamiljer sökes!
Vårens övriga PTA event
Mingel och nätverka

Fika kommer att serveras. Välkomna!

PTA IES Kista Open Meeting
Place: IES Kista, cafeteria
Date: Tuesday 12 February 2019, between 17:30-19:00
Call: PTA class representatives and parents
PTA IES Kista invites to the spring planning and information meeting about the upcoming
activities this term. Information about the PTAs work will also be provided, as well as a
chance to network and mingle with other parents.

Agenda
•
•
•

•

•
•

What is the PTA and how do we work together for our children’s best interest while at
IES Kista.
Classlist – a new communications tool for IES Kista parents
The PTA Cultural Spring Event on May 18 – PTA wants to have an international
culture festival with baked goods and coffee sales, along with performances, arts an
crafts fair in order to be together and raise money for the future events for the
students at IES Kista.
Information about Science Exchange Program: The IES Kista science club,
STEAM, participates in a two-year long Eramus+ project and will visit other schools in
Ireland, Italy, Latvia, Romania and Turkey. During 31 March to 6 April IES Kista is the
host for students from these countries. Hostfamiles are needed!
The spring calendar of events
Mingel and parent networking

Coffee and tea with baked goods will be served. Welcome!

