Svenska Sektionens nyhetsbrev 23 maj 2017
Äntligen är sommarvärmen här och förgyller vår tillvaro!

CARL LARSSON-UTSTÄLLNING
Våra primairelärare och elever har tillsammans med den franska sidan och de andra
sektionerna arbetat med litteraturtemat ”L’enfant dans la peinture”.
Detta har resulterat i en fantastisk utställning som har hängt uppe till beskådande i
”primairebyggnaden”.
Det ligger mycket arbete bakom ett sådant här projekt och vi är oerhört stolta över våra
elever och lärare.

SKOLRESA TILL STOCKHOLM, 1ère och Tale
Resan kommer att äga rum 18-23 oktober. Ni kan redan nu boka Era barns flygbiljetter för
att få ett bra pris. Lärarna tar Air France-planet kl 16.00 och det är praktiskt om så många
som möjligt tar samma plan på ditresan. Vi räknar med att avsluta resan runt kl 12.00 den 23
oktober. Många elever väljer då att stanna i Sverige, eftersom det är höstlov, men det
bestämmer varje familj individuellt. Detta innebär att valet är fritt när det gäller hemresa.
Mer information om resans upplägg får Ni i september.

INFORMATIONSMÖTE INFÖR 6ème
Alla föräldrar till elever i nuvarande CM2 (heltid och externé) är välkomna till ett
informationsmöte i Agora den 15 juni kl 17.00.

VERONICA GODIN
Veronicas sista arbetsdag blir den 16 juni. Undervisningen av hennes klasser kommer sedan
att skötas enligt följande planering:
Dagar
Måndag 19/6
Tisdag 20/6
Onsdag 21/6
Fredag 23/6
Måndag 26/6
Tisdag 27/6
Onsdag 28/6
Fredag 30/6
Måndag 3/7
Tisdag 4/7
Onsdag 5/7

KLASS
CP
CE2
CP
CE2
CP
CE2
CP
CE2
CP
CE2
CP

Vikarierande lärare
Maria
Peo
Kattis
Peo
Maria
Peo
Maria
Ej bestämt än
Maria
Peo
Kattis

Elisabeth ställer upp och hjälper Peo på förskolans alla pass.
Veronica skickar ut information till sina klasser om avskedsfika. Vi önskar henne lycka till i
framtiden och vi är oändligt tacksamma över att få ha haft äran att arbeta med henne.
Hon är inte bara en fantastisk pedagog utan också en klok, rolig och tuff person. Tack
Veronica för allt!

KÖR PRIMAIRE
Heltidseleverna i primaire kommer att uppträda med sina franska klasser i juni. Däremot
kommer Svenska Sektionen ej delta i år.
Vi lägger istället allt krut på en fin skolavslutning den 28/6.

LYCEE EN FETE
I lördags bjöd Club International in till den traditionella sommarfesten ”Lycée en
fête”. Dagen i slottsparken blev som vanligt mycket lyckad, i år med ett litet bi-inslag.
Vilket föräldraengagemang! Tack för allas bidrag och insatser. Ett separat mail från
sektionens clubrepresentanter skickas ut inom kort.

FOTBOLLSTURNERING
Den 13 maj spelades Lycée Internationals årliga fotbollsturnering ”Tournoi des Etoiles” i
Chambourcy. De svenska lagen hade mycket fina framgångar.
Det svensk/holländska/norska laget i 6ème-5ème vann sin turnering, liksom serien, för andra
året i rad!
Det svenska laget i CM1-CM2 slutade tvåa i sin turnering och fyra i serien. Eleverna i CP-CE2
kommer att spela sin årliga turnering i början av juni.
Ett varmt tack till våra barns duktiga tränare; Jacob Lönnqvist, Rob Lemmerlijn, Niclas Qvist,
Sofia Chedlivili, Laurent Collin och Diego Costa, för en fantastisk insats under hela läsåret!
Nya unga spelare är välkomna till sektionens lag i början av september.
För inskrivning kontakta Jacob Lönnqvist - sektionens fotbollsrepresentant:
Jacob.Loennqvist@esma.europa.eu

ENKÄT
Vi bifogar en inbjudan från SWEA att delta i enkätsstudien ”Swea Bus”; en internationell
studie av svenska som språk bland barn utomlands.

LYCEET SÖKER PERSONAL
APELI informerar att Lycée International utlyser tre tjänster. Se bifogad annons. Kontakta
skolans intendent Sebastien Rest för mer information.

FLAGGBÄRARE
Vi söker en heltidselev i CM2 till OIB-ceremonin den 7 juli ca kl 15.45-16.15. En elev från
varje sektion deltar som flaggbärare. För mer information kontakta Elisabeth.

Nu återstår det enbart för oss att önska Er alla en fin Kristi Himmelfärdshelg.
Elisabeth och Kattis
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