Svenska Sektionens nyhetsbrev – 1 september
2015
Välkomna till ett nytt läsår
Varmt välkomna till ett nytt läsår! Vi hoppas att Ni har haft en skön sommar och är pigga och
utvilade!

Öppet Hus 28 augusti
Vi hade som vanligt tur med vädret och allt avlöpte på bästa sätt. Det var mycket trevligt att träffa
både nya och gamla familjer. Vi har ökat elevantalet och i år är hela 170 elever inskrivna på Svenska
Sektionen. Riktigt roligt!

Kattis rektorsutbildning
Första seminariet äger rum den 7-9 september, vilket innebär att Kattis kommer att vara i Sverige.
Kontoret är öppen precis som vanligt och Elisabeth finns givetvis på plats (skulle det vara något akut
kan ni självklart alltid maila Kattis till : direction@sectionsuedoise.com eller ringa 06 22 73 78 39).
Eleverna i 3ème och 4ème får vikarie.

Bokmässan
Som vi meddelade före sommaren åker hela personalen på fortbildning på Bokmässan i Göteborg
den 24-27 september.
Detta innebär att sektionen är helt stängd torsdagen den 24 och fredagen den 25 september.
Externéelever på primaire (förskolan, CP-CM2) stannar kvar i sina franska skolor de här två dagarna.
Heltidselever på primaire (förskolan, CP-CM2) stannar hemma, hos en kamrat eller kommer till
skolan och får vara med en annan sektion. Det är viktigt att meddela de svenska klasslärarna vilken
lösning ni väljer så vi vet exakt var eleverna kommer att vara.
Secondaireeleverna (6ème-T) får uppgifter att arbeta med i CDI:n. Varje lärare meddelar hur dessa
skall lämnas in eller redovisas.

CDI:n (biblioteket i Agora)
Slår upp sina portar den 15 september och välkomnar alla flitiga högstadie- och gymnasieelever.

SNS
Vi tipsar om ett evenemang som vi tror är intressant för Er: ”Hur skapas en framgångsrik skola?”
Konferens med Andreas Schleicher, OECD:s direktör för utbildningsdirektoratet och Marie-Hélène
Ahnborg, utbildningsråd vid Sveriges delegation vid OECD och UNESCO.
http://www.sns.se/kalendarium?page=1

Föräldramöten

Vi bifogar en inbjudan till de svenska föräldramötena. Varmt välkomna!

Vuxenkurser i svenska
De otroligt populära svenskkurserna för vuxna med Peo CASSELRYD fortsätter i år.
Start den 19 september – kl 9-10 för nybörjare och kl 10.15-11.15 för fortsättningskurs.
Plats - l’Aumônerie (Lycée Internationals kapell).
Anmälan sker direkt till: peo.casselryd@free.fr Tveka inte, anmäl Er direkt!

Svenska Sektionens primairekör för CE2-CM2
Vi har sammanställt den intresseanmälan som gjordes före sommaren och ett 10-tal elever har visat
sitt intresse. Majoriteten av dessa elever kunde på måndagar, vilket passar bra, eftersom vi ej har
tillgång till salen på tisdagar. Vänligen fyll i bifogad bindande intresseanmälan och lämna in på
kontoret eller maila direkt till admin@sectionsuedoise.com senast onsdagen den 10/9.

Välkomstkaffe

Lördagen den 12 september kl 10.30 blir det välkomstkaffe för nya och gamla familjer i l’Aumônerie
(kapellet). Det är mycket viktigt att gamla familjer kommer så de nya familjerna får information av er
och känner sig välkomna. Vi räknar med Er! Inbjudan bifogas.

Valberedningen
Vi bifogar ett dokument från sektionens valberedning som vi ber Er att läsa.

Årsmötet
Boka redan nu in sektionens årsmöte torsdagen den 15 oktober kl 20.00. Det är väldigt viktigt och
roligt om många kommer. Mötet följs av en trivsam höstcocktail i slottets fina salong.
En kallelse mailas ut av styrelsen i slutet av september. Välkomna!

Detta läsår innhåller mycket spännande bl a Stockholmsresan för våra elever i terminale och
première, COP 21 – miljökonferensen, ett nytt nummer av skoltidningen LISA, diverse teman och
givetvis den intressanta undervisningen. Vi ser verkligen fram emot att få träffa alla elever igen,
både nya och gamla!
Väl mött!
Kattis och Elisabeth

