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Secondairestadiet har haft sina sina sista lektioner för i år. Dock återstår det många examinationer. 
Terminale och 1ère förbereder sin BAC. 3ème förbereder ”le brevet”. Övriga i secondaire kan njuta 
av ett långt och välförtjänt lov medan de yngre jobbar vidare några veckor till. 
 
 

Vernissage på förskolan 
Veronica och Peo bjöd in till vernissage i fredags. Programmet var varierat och väl genomtänkt. 
Bakom varje aktivitet i förskolan finns en pedagogisk tanke och vi är lyckligt lottade som har dessa 
kompetenta lärare. Ett enormt arbete ligger bakom en sådan fin stund. Ett stort tack till alla 
inblandade elever, föräldrar och lärare. 
 

   

   
 

 
Journée Portes Ouvertes 
Vi bifogar ett dokument från APELI där de efterlyser hjälp av Er föräldrar den 30 augusti på Öppet 
Hus. Toppen om Ni kan ställa upp. 
 
 

Club International 
Efter ett fantastiskt arbete inom Club International ställer Anna LÖNNQVIST och Christine 
INGEMARSSON sina platser till förfogande. Detta arbete, är som vi skrev i förra nyhetsbrevet, oerhört 
viktigt för sektionen. Det är bra PR, ett ansikte utåt och dessutom kommer detta arbete eleverna till 
godo i form av ekonomiskt bidrag. Det vore toppen om vi kunde få två till fyra personer som kan 
ställa upp och representera Svenska Sektionen i Club International. Hör gärna av er direkt till 
Christine INGEMARSSON : christine_ingemarsson@yahoo.fr 
 
 

1ères föräldrar - hjälp vid OIB-ceremonin 8 juli 
En fin tradition är att 1ères familjer alltid hjälper till vid OIB-ceremonin för att de själva ska kunna 
njuta året efter, när deras egna barn tar studenten. Förra året hade vi rekordmånga som hjälpte till 
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och vi behöver lika många i år. Vänligen läs bifogade dokument och anmäl Er snarast. Ni som redan 
har anmält Er till sektionen ombeds också att fylla i doodle-länken. 
 

 
Midsommar 18 juni 
En inbjudan har gått ut till sektionens alla familjer per mail. Den ligger även på sektionens hemsida 
under rubriken nyhetsbrev. Vi hoppas att vi ses på lördag fr o m kl 12 och att solen överraskar och 
skiner på oss. 
 
 

ARCHe 
Den 27 juni kl 18-20 bjuder den franska ledningen in till möte i slottets teater. Man har bildat en 
förening för att bevara slottet och kommer att informera om denna. 
 
 

Händer i juni och juli: 
 

15/6-22/6 BAC, T 

16/6 Information för blivande 6ème, kl 17 i slottets amfiteater 

17/6 BAC franska, 1ère 

21/6 BAC science, 1ère 

23/6 Kör, primaire 

29/6 Teater primaire 

29/6-1/7 Muntlig examen, OIB 

4/7 Jury, BAC 

5/7 Resultat, BAC 

7/7 Studentmiddag 

8/7 OIB-ceremoni  

8/7 Kontoret stänger 

 

 
ENT, secondaire 
 
ENT kommer att ändra utseende nästa år. Alla funktioner finns kvar, men i en annan version. Tänk på 
att mycket viktig information finns där. Ett tips kan vara att ni lägger in era mailadresser på ENT, 
vilket innebär att alla meddelanden kommer till Er ”inbox.” 
 

 
Lite mailproblem 
Vi har förstått att våra mail inte alltid går fram. Detta beror inte på att Ni inte finns med i våra 
adresslistor men att admin@sectionsuedoise.com ibland hamnar direkt i era SPAM-boxar. 
Vi försöker givetvis lösa detta problem med skolans datapersonal. Tänk på att alla nyhetsbrev (som 
skickas ut varannan tisdag) också läggs ut på hemsidan www.sectionsuedoise.com .  
 
 
Vi hoppas att solen skiner på oss nu på lördag! Skulle den inte göra det kan man ju hoppas att den 
tittar fram den 24 juni på sjävaste midsommarafton. Glad midsommar på Er alla. 
 
Önskar 
Elisabeth och Kattis 
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