Svenska Sektionens nyhetsbrev 4 oktober 2016
Nu har hösten kommit och det känns mysigt. Elever och lärare har en hektisk period just nu, men allt
verkar fungera bra.

Betyg externéelever
Vi måste få in dem. Vänligen skicka dem med post IDAG. Det är mycket viktigt!
Club Internationals fotboll
Vi bifogar information till elever i ”grande section” och CP om skolans fotbollslag. Tveka inte på att
kontakta Jacob Lönnqvist för mer information.
Årsmötet
Anmäl er till årsmötet och höstcocktailen! admin@sectionsuedoise.com Det gäller våra barn och Er
närvaro är enormt viktig. Varmt välkomna den 12 oktober kl 19.30 i personalmatsalen, AGORA, se
bifogad inbjudan.
Ombyggnaden
Personalen har fått information om renovering av lycéet. Information om detta kommer Ni att få på
årsmötet.
Rökning
Att röka är inte bra, det vet vi. Dock måste vi uppmana elever som röker och deras kamrater att inte
samlas på andra sidan gatan mitt emot skolans huvudentré. Det är väldigt farligt att stå på den
mycket smala trottaren och att gå över gatan mitt i svängen.
Elevrådsmöte
Alla elevrådsrepresentanter hälsas välkomna till möte måndagen den 10/10 kl 17.05 i sal 411.
SYV
Vår duktige studie- och yrkesvägledare Lars Nyström besöker oss 12-13/12. Den 12/12 träffar han
gymnasieklasserna och på kvällen är det föräldramöte. Den 13/12 kan gymnasieeleverna boka tid för
individuella samtal. Boka in kvällen 12/12 redan nu!
PPMS
På tisdag den 11/10 är det dags igen för en övning. Denna gången handlar det om ”intrusion”, alltså
intrång. Övningen gäller alla och varar i 15 minuter. Lärarna låser in sig och eleverna, släcker ljuset,
alla telefoner stängs av, man får sätta sig på golvet och man måste vara helt tyst. Detta är övningar
som är obligatoriska för alla skolor i Frankrike. Vill Ni ha mer information kan ni klicka här:
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_89358/le-plan-particulier-de-mise-en-surete-ppms
Det ska bli kul att ses den 12 oktober!
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