Svenska Sektionens nyhetsbrev 28 juni 2016
Kära familjer! Här kommer läsårets sista nyhetsbrev.

MIDSOMMAR
Succé! Vilken fantastisk fest på familjen LINDGRENS äng. Det är toppen att vi kan vara på denna
vackra äng, och vi uppskattar verkligen allt arbete med klippning mm som görs för att vi skall kunna
fira midsommar som sig bör. Vädret var med oss och stämningen var hög. Ett stort tack till ALLA
inblandade under ledning av midsommargeneralen Gabriella QVIST. Tack också till alla
allsångsledarna och spelman Daniel WALDENSTRÖM. En liten enkät på ängen, helt oakademisk,
visade att alla var nöjda med att fira midsommar helgen innan riktiga midsommar. Därför gör vi
likadant nästa år.
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PRIMAIREKÖREN
I torsdags var det dags för den fina kören under ledning av Anna ROSSET att framträda inför en
entusiatisk publik i AGORA.

Eleverna sjöng ”Sommaren är kort” och ”Sommartider” och det var mycket lyckat. Gå gärna in på
nedanstående länk så kan Ni njuta av uppträdandet. Tack till Anna, Lena och Veronica som tränat
med eleverna utanför skoltid och givetvis tack till eleverna!

https://we.tl/DNkXz397HG

Länken ligger ute till 1/7-16

CLUB INTERNATIONAL
Som vi skrev i förra nyhetsbrevet söker vi 2-4 personer som kan ersätta Anna LÖNNQVIST och
Christine INGEMARSSON. Hör gärna av er direkt till Christine: christine_ingemarsson@yahoo.fr

LYCEETS FOTBOLLSLAG
Nedan finner ni en länk till några fotbollsbilder som visar när svenska sektionens duktiga spelare i
åldrarna 6-9 år deltog i Lycée Internationals årliga fotbollsturnering "Tournoi des futures étoiles" den
5 juni. Bilderna är från de två senaste säsongerna, från både seriespelet och turneringen. Vi är
oerhört stolta över våra spelande elever och alla föräldrar som engagerar sig tackas å det varmaste.
https://drive.google.com/folderview?id=0B6Hy9kDBrW-2YURiaGhoS2w2M0U&usp=sharing

OIB
Imorgon kommer examinatörerna från Skolverket och examinerar våra 11 studenter under tre dagar.
Resultatet får vi den 5 juli. Det är många års hårt arbete som ligger bakom OIB:n och vi önskar alla
studenter lycka till!

OMBYGGNAD AV LYCEE INTERNATIONAL
Den beräknade starten är januari 2017 och kostanden uppskattas till 73 miljoner euros. Det kommer
att bli spännade att få vara med om detta äventyr och våra elever kommer att gå på en mycket
modern och funktionell skola.

TEATER
Varmt välkomna till avslutningen för primaire imorgon kl 18.00 i slottets amphiteater. Tänk på att
vara ute i god tid.

HÄNDER I JUNI OCH JULI
29/6-1/7 Muntlig examen svenskan,
historia - OIB
4/7
Le jury
7/7
OIB-middag, Henri IV
8/7
OIB-ceremonin
8/7
Kontoret stänger

SKOLSTART
Sommaren är kort, sjöng eleverna….. Snart är vi tillbaka igen. Vi hälsar alla nya familjer välkomna till
Öppet Hus i ”batîment Edgar SHERER”, sal 418-420, den 30/8 kl 14h00.
Övriga hälsas välkomna på fika kl 15h på platsen utanför ”les préfabriqués” som vanligt. På hemsidan
lägger vi ut all info om skolstarten redan nu. Gå gärna in och läs.
Nu återstår bara att tacka för ett fint läsår. Våra tankar går givetvis till våra duktiga elever, våra
engagerade föräldrar och den kompetenta styrelsen men framför allt till personalen. De är kuggarna i
hjulet och utan dem skulle inget fungera. TACK!

Glad sommar önskar vi er ALLA!
Vänligen Elisabeth och Kattis
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