Svenska Sektionens nyhetsbrev – 15 september
2015
Skolstarten
Skolåret har börjat bra! Det känns som om båda gamla och nya elever har kommit in i skolrytmen på
ett smidigt sätt.

Välkomstkaffet
Vilken succé! Tack alla gamla och nya familjer för att ni kom. Det är viktigt att så många engagerar sig
för att vi ska få en teamkänsla inom sektionen och vi kände verkligen att denna känsla infann sig.
Tyvärr tog någon av misstag med sig Christine INGEMARSSONS fina kofta. Vänligen lämna in den på
sektionen så ser vi till att hon får den.

ENT, secondaire
Ni kommer snart att få hem koderna via eleverna. Vänligen logga in och ta vanan att gå in varje dag.
Mycket information kommer via ENT plus att ni kan följa era barns resultat mm.

Stockholmsresan
De sista detaljerna har kommit på plats och vi hälsar alla berörda föräldrar i 1ère och Terminale
välkomna imorgon klockan 18.30-19.00 i sal 411.

Läsårsprogrammet
Vi ber er ännu en gång notera att vårlovet blev flyttat under sommaren och att det är en klämdag
den 6 maj.
Primaire slutar 5 juli och vi meddelar Er när vi vet exakt datum för skolslutet på collège och lycée.
På collège brukar det vara i mitten av juni, förutom för 3ème som har sin ”brévet”.
Nytt för i år är att man har en riktig ”bac blancvecka” för Terminale. Detta för att undvika att de har
”devoir”, dvs provtenta varje lördag och för att de skall få träna under de förhållanden som råder i
juni och juli när den riktiga ”BAC:en” äger rum. Datum för ”bac blancvecka” : 7/3-11/3
Samma vecka kommer 3ème att göra sin ”stage” = PRAO.

Göteborg, fortbildning
Vi ber alla heltidsinskrivna elever på primaire, förutom CP, att lämna in bifogat dokument till Era
svenska klasslärare.
OBSERVERA att detta gäller förskolan också. Alla externéelever stannar på sina respektive franska
skolor.
Externéskolorna kommer att få ett meddelande från sektionen som förklarar varför eleverna inte
kommer till sektionen dessa två dagar.
På secondaire har eleverna ”perm” och arbetar i CDI:n med uppgifter som de har fått.
Marita kommer att delta i en fortbildning för svenska historielärare i London torsdag 17/9 och fredag
18/9. Det kommer en vikarie som tar hennes lektioner.

Årsmöte
Ni har väl noterat årsmötet torsdagen den 15/10? Om inte, gör det direkt. Varmt välkomna. En
kallelse skickas ut i början av oktober.
Vi hoppas att alla elever mår bra, jobbar duktigt och att ni också tycker att det har varit en lyckad
skolstart.
Vänligen
Elisabeth och Kattis

