Svenska Sektionens nyhetsbrev 17 maj 2016
Då var det dags med skola igen efter Pingst. Vi hoppas att ni alla har haft en fin sådan.

Muminutställning
På primaire har man atbetat med ett Mumintema. Den otroligt lyckade utställningen har hängt uppe
i snart två veckor i Primairebyggnaden. Snart är det dags att ta ner den och därför var vår
mästerfotograf Nina LARRIAGA här i förra veckan och förevigade den. Som Ni förstår ligger det
oerhört mycket arbete bakom denna utställning och vi är uppskattar verkligen våra duktiga elevers
och lärares arbete.

Utflykt till la Villette 11 maj
Veronica GODIN och Lena KINDEBERG tog med sina elever i 5ème och 6ème till Parc de la Villette.
Det blev en mycket lyckad dag. Eleverna skötte sig utmärkt som vanligt! Stort tack till dem och
lärarna.

Den Internationella kören 23 juni, CE2-CM2
Vi bifogar informationen igen. Det är för få anmälda. Vi har 13 elever och vi behöver minst 20. Snälla,
skriv in Era barn!

Svenska Sektionen, personal
Vi är glada över att kunna meddela att all vår duktiga personal stannar nästa läsår. Vi tror att
eleverna dras med av den goda stämning som råder på sektionen tack vare vår kompetenta personal.
Även om det är mycket skoj kvar detta läsår ser vi redan fram emot nästa.

M BIANCO, le proviseur
M BIANCO kommer att lämna skolan för att ta över rektorsposten på Lycée Montaigne i Paris. Han
lämnar ett stort tomrum efter sig och vi önskar honom lycka till i framtiden. Hans ersättare blir Mme
Fabienne DECAESTECKER från Grand Lycée Franco Libanais i Beiruth.

Välkomstkaffet i september
Vi ber er redan nu att notera välkomstkaffet för de nya familjerna den 10 september kl 10h30. Det
blir många nya elever nästa år och därför är det mycket viktigt att gamla familjer hjälper oss att ta
emot dem som sig bör. Tack på förhand!

Händer i maj – juni
23 maj – Elevrådsmöte
23 maj + 27 maj – DNB, litt, 3ème
23 maj – Utflykt Rambouillet, primaire
25 maj – Personalmöte
28 maj – Club Internationals Lycée en fête
31 maj + 7 juni + 9 juni – DNB, hi/géo, 3ème
2 juni + 3 juni – OIB, skriftligt
9 juni – T sista lektionen
10 juni – Fête des Terminales, Collège och Lycée slutar

10 juni – Vernissage förskolan

Vi önskar er en härlig fortsättning på våren!
Varma hälsningar
Elisabeth och Kattis

