Svenska Sektionens nyhetsbrev 2 juni 2016
Tredje terminen börjar lida mot sitt slut för collège och lycée. Dock väntar många viktiga examen för
våra flitiga elever. På primaire jobbar man vidare t o m 5 juli och mycket viktigt arbete återstår.

Utflykt primaire den 24 maj
Vilka hjältar! Elever, föräldrar och lärare var otroligt tappra i busvädret. Trots det ihärdiga regnandet
var de flesta på gott humör och allt gick bra. Det är alltid roligt att vara på utflykt med våra elever
eftersom de sköter sig utmärkt.

Lycée en fête
I lördags ordnades den sedvanliga sommarfesten av Club International. Det var som vanligt mycket
lyckat. Tyvärr kan man ej råda över vädrets makter och festen fick ett något abrupt slut på grund av
åskväder. Men innan detta var det hög stämning och man kunde njuta av alla sektioners aktiviteter
och matstånd. Ett stort tack till ALLA inblandade under ledning av Anna LÖNNQVIST och Christine
INGEMARSSON. Club Internationals arbete är viktigt för alla sektioner. Varje år får vi ett bidrag som
kommer eleverna till godo. Detta läsår har bidraget använts till att uppdatera skönlitteraturen i
primaires bibliotek. Vi tackar ödmjukast för detta.

Elevråd
Årets sista elevråd ägde rum den 23 maj. Ett stort tack till årets styrelse som har gjort ett
toppenarbete. Vi bifogar protokollet.

OIB skriftligt
Examen i svenska och historia, OIB, äger rum idag och imorgon på IEP, 5 rue Pasteur. Vi önskar alla Telever lycka till!

Information blivande 6ème
Den 16 juni kl 17h00 i Slottets teater är det information för blivande 6ème. Det är viktigt att alla
kommer. Varmt välkomna!

Sommarböcker
Eleverna kommer i nästa vecka få reda på vilka böcker som skall läsas. Vi lägger det på hemsidan
inom kort vilket innebär att man kan gå in och kolla om man skulle råka glömma vilken bok man skall
läsa.

Inköpslista för primaire
Vi bifogar inköpslistan av skolmaterial för nästa läsår. Tillsammans med styrelsen beslutades det för
ett antal år sedan att dessa inköp görs av berörda föräldrar. Ett tips kan vara att man gör det innan
sommaren.

5-6 juli, studiedagar i CP-CM2
Vi har märkt att de sista skoldagarna i juli har vi väldigt få elever. För att kunna förbereda nästa läsår
ordentligt tänkte vi därför i år följa vissa andra sektioners exempel och se till att lärarna kan arbeta i
salen dessa två dagar. Vi ber därför alla externéelever att då stanna i sina franska skolor. Vad gäller
heltidseleverna tar vi givetvis emot dem som ej kan vara hemma. Kan ni som har heltidselever vara
snälla och informera respektive lärare via mail senast den 24 juni om eleverna inte kan vara hemma?
Stort tack för gott samarbete och förståelse.
Adressändringar
Tänk på att informera sektionen vid flytt! Vi behöver alla adressändringar snarast.

Översvämningar
Vid ev. ny översvämning nere vid primaireparkeringen stängs grinden och all ingång ska ske via stora
huvudentréen vid flaggorna.

Midsommarfirande
Varmt välkomna till sektionens traditionella midsommarfest den 18 juni kl 12 på den fina ängen i
Mareil Marly. En inbjudan skickas ut snart av primaires festkommitté.

Händer i maj och juni
30 maj – 13 juni
31 maj, 7 juni, 9 juni

Conseil de classe
DNB historia, 3ème

1, 8, 15 juni
2-3 juni
4 juni
9 juni
10 juni
10 juni
10 juni
13 juni
16 juni
18 juni
23 juni
24 juni
25 juni
29 juni
29, 30 juni, 1 juli

Träning kör CE2-CM2, 12h00-13h00
Skriftlig OIB
OIB-träning 9h00-12h00
Sista skoldag, T
Sista skoldag, secondaire
Fête de Terminale
Vernissage förskolan
Styrelsemöte
Information för blivande 6ème
Midsommarfirande
Uppträdande, primairekören i AGORA
Muntlig OIB-BAC blanc, T
OIB-träning 9h00-12h00
Primaires teater, 18h00
Muntlig OIB

Trots regnet råder det varm stämning på lycéet!

Vänliga hälsningar
Elisabeth och Kattis

