Be “a Friend” and pay your membership fee now! The membership fee is 30
EUR/person/academic year 2018-2019. Both parents are welcome pay the
membership fee. Relatives and friends are also welcome to join as support
members. For the support members the amount of the membership fee is
discretionary. Pay until 25th September, and mark your children’s classes
(e.g. 1A, 3B, etc), so you will contribute to your children’s classes’ Ice Cream
Social event competition! More information in Ice Cream event-related Wilma
message.
Please remember to always include your email contact information in the
payment message field. For more information on our data privacy, please
refer to https://www.engs.fi/friends/friends-data-privacy. In case your contact
information changes, please update it by email:
friends.englishschool@gmail.com

The Friends raise funds for the school by membership fees, donations and
various fundraising events. The fundraising events take place during the
school year and there are several ways to take part in them. Please check
the Friends’ page in the school website or our Facebook page at
https://www.facebook.com/ENGSfriends where we communicate actively
about all possibilities and ways to contribute. We also deliver information via
email and Wilma, the school’s student administration and communication
program.
Thank you for being a Friend!

The Board of the Friends of the English School
friends.englishschool@gmail.com

Membership fee, member’s name,
home town, email address, Children’s
classes

25 Sep 2018

Ole “Ystävä” ja maksa jäsenmaksusi nyt! Jäsenmaksun suuruus on 30 EUR /
hlö /lukuvuosi 2018-2019. Kumpikin vanhempi voi maksaa jäsenmaksun.
Sukulaiset ja ystävät voivat mielellään liittyä Ystävien kannatusjäseneksi.
Kannatusjäsenen jäsenmaksun suuruus on omavalintainen. Maksa
jäsenmaksus ja merkitse lastesi luokat (esim.1A, 3B, jne) 25.9.2018 mennessä
niin autat myös lastesi luokkia Ice Cream Social event –kilpailussa. Lisätietoja
Ice Cream Event –aiheisessa Wilma-viestissä.
Muistathan aina kirjoittaa sähköpostiyhteystietosi maksun viestikenttään.
Tietosuojaselosteemme löytyy osoitteesta https://www.engs.fi/friends/friendsdata-privacy. Jos yhteystietosi muuttuvat, ilmoitathan siitä sähköpostitse:
friends.englishschool@gmail.com
Ystävät tekevät varainkeruuta koulun hyväksi jäsenmaksuilla, lahjoituksilla ja
erilaisilla varainkeruutapahtumilla, joita on kouluvuoden aikana. Voit osallistua
varainkeruutapahtumiin eri tavoin. Kommunikoimme aktiivisesti tapahtumista ja
osallistumismahdollisuuksista koulun nettisivuilla olevalla Ystävien sivulla sekä
Facebook-sivullamme: https://www.facebook.com/TESfriends Lähetämme
myös sähköpostiviestejä, sekä käytämme Wilmaa, koulun oppilashallinto- ja
viestintäjärjestelmää.
Kiitos, kun olet Ystävä!

Englantilaisen koulun Ystävät ry:n hallitus
friends.englishschool@gmail.com
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