Svenska Sektionens nyhetsbrev 25 april 2017
Välkomna tillbaka efter påsklovet. En vecka har redan gått och vi har mycket spännande framför oss.

Utbyte Fredrikshovs Slottsskola
Idag avlutades utbytet med Fredrikshov. Vi har tagit emot trevliga elever och lärare från Stockholm.
Sektionens elever uppträder exemplariskt. De är ansvarsfulla, vänliga och kommer i tid till utsatta
möten. De är bra representanter för Svenska Sektionen vilket är mycket värdefullt.
Flera av eleverna från Stockholm önskar komma tillbaka och studera i 2nd FS. I morse tog skolans
rektor Mme NEGREL emot gästelever och lärare och det blev ett givande möte. Ett stort tack till de
familjer som öppnat sina hem och tagit emot gästeleverna. Våra elever hälsas i sin tur välkomna till
Fredrikshov nästa läsår.

Utflykt 27 april CP-CE2
På torsdag bär det av till Jardin d’Acclimatation i Paris. Separat information har gått ut och vi önskar
elever, föräldrar och lärare en trevlig dag.

Utflykt 28 april CM2-5ème
På fredag åker dessa klasser till Sherwood Parc för en dag i friska luften med fysisk aktvitet. Även här
har all information gått ut och vi önskar samtliga en fin dag.

4 maj, svensk måltid i matsalen
Den första torsdagen varje månad är det en sektion som står för meny och dekoration i skolans
matsal.
Den 4 maj är det vår tur! Vi kommer att använda en del av dekorationerna från förra årets cocktail,
”Printemps Scandinave” och vissa inköp har gjorts under lovet. Vi skulle behöva hjälp med att få hit
lite björksris. Vem kan leverera två hinkar bjökris till skolan den 3 maj? Anna Lönnqvist har lovat att
hjälpa oss med att dekorera salen och det tackar vi för.

Lycée Provisoire
Vi bifogar ett dokument som visar hur det provisoriska lycéet kommer att se ut. Flytt sker under
höstlovet.

LYCEE EN FETE
Skolans fina sommarfest som organiseras av Club International äger rum lördagen den 20 maj.

Det är mycket arbete just nu för både elever och lärare men samtidigt är det en spännade period och
våren är här.

Allt gott!
Elisabeth och Kattis

