Svenska Sektionens nyhetsbrev 24 januari 2017
Här kommer det sista nyhetsbrevet före lovet. Tiden flyger fram.

Bac blanc - 1ère och T
20-24 februari är det ”Bac blanc” för 1ère och T. Dessutom är det examination i TPE för 1ère, PRAO
för 3ème och ”devoir commun’ för 2nde denna vecka.

DNB, le brevet - 3ème
Det är en helt ny DNB i år pga collègereformen. Datum för den skriftliga, franska examinationen är
29 och 30 juni. Datum för den muntliga, svenska examinationen är 7-8 juni.
Se bifogad länk http://www.lycee-international.ac-versailles.fr/article501.html

OBS! Datumet för brevet blanc är ändrat. Examinationen äger rum efter vårlovet i april. Vi
återkommer med exakt datum när vi får det av den franska sidan.

Utbyte Fredrikhovsskolan
I år kommer enbart elever från Fredrikshovs Slottskola till oss. En förfrågan om vilka familjer som kan
tänkas ta emot elever två nätter har skickats ut till berörda klasser.

Utbyte Campus Manilla
De familjer som tog emot elever förra året har tillfrågats om man vill skicka sina barn till Stockholm
några dagar på vårlovet. Pga för få anmälda elever sparar vi denna resa till nästa år.

Styrelsemöte
Igår var det styrelsemöte. Vi bifogar protokollet från förra mötet, 30 november.

Sektionens läsårsavgift
Andra delen av terminsavgiften löses in fredagen den 27/01. Ni som inte har lämnat in den andra
checken ombeds göra det denna veckan. En överföring till vårt konto går också bra.

Checkin2france
Vi bifogar en inbjudan till Checkin2frances seminarium.

Utvecklingssamtalen
Det är väldigt trevligt att träffa Er föräldrar vid dessa konstruktiva samtal. Dock vill vi gärna poängtera
att sex timmar i svenska som det är i ”primaire och collège” ej räcker för våra elever.
Vi ber Er att noggrant följa lärarnas instruktioner när det gäller läxorna. Ett gott samarbete mellan
hem och skola bäddar för framgång för våra elever.
Den svenska undervisningen är ett bra komplement till hemmets arbete med det svenska språket.
Föräldrarna har dock den viktigaste rollen i barnets tvåspråkiga utveckling!

Vi ber att få önska Er alla ett härligt vinterlov.
Vänligen
Elisabeth och Kattis

