
Svenska Sektionens nyhetsbrev 5 april 2016 

 
 
Nu är våren här och vi njuter verkligen av ljuset och alla vackra blommor.  

 

Printemps Scandinave 
På fredag är det dags. Varmt välkomna till cocktailen! Vi är oerhört stolta över att vår svenska 
ambassadör Veronica Wand Danielsson kommer att närvara. Hoppas att vi ses! 
 
 

Utflykt 5ème och 6ème 
Den 11 maj bär det av till ”Cité de sciences et l’industrie”. Vi önskar er en trevlig dag! 
 

 
Utflykt primaire CP-CM2 
Datumet är bestämt till den 23 maj. Så fort den franska sidan ger klartecken kommer all information. 
 
 

Campus Manilla och Frederikhovsskolan 
De sista pusselbitarna börjar hamna på plats. Våra elever behöver inga lappar till de franska lärarna 
för sina svenska ”correspondenter”. CPE och lärare är informerade via Educhorus. Allt är i sin 
ordning. Rektor Lena Norrby på Fredrikhovsskolan har Ann-Sofi Celeverstam-Wikströms telefon nr 
om flyget blir försenat. Skulle det vara fallet kontaktar Ann-Sofi, nästa på den bifogade namnlistan 
tills vi har gått varvet runt. Hör ni inget är de i tid. Alla telefon nr till berörda familjer finns i den blåa 
sektionskatalogen. Vi bifogar skolornas program och elevlistorna. Vi uppskattar verkligen ert arbete 
och hör gärna av Er om ni har frågor. Tänk på att även om ni inte har någon boende hos Er kan Ert 
barn ha en ”correspondent”. Vi ber er därför att konsultera elevlistan.  
 
 

Primaires chorale i juni CE2-CM2 
Glöm ej att anmäla era barn till primairekören i juni. Alla sektioner deltar och det är roligt om vi kan 
föra denna fina tradition vidare. Vi bifogar inbjudan.  
 

 
Bokbeställning skönlitteratur 
Våra duktiga lärare har lagt ner mycket tid på att beställa ny skönlitteratur till primaire och collège. 
Att läsa är oerhört viktigt för våra elever och vi är mycket stolta över att kunna erbjuda nya och 
moderna böcker. 
 

 
Studentmössor terminale 
Studentmössor beställs i vanlig ordning precis efter vårlovet. 
 
 

Händer i april och maj 

8 april Cocktail Printemps Scandinave 



9 april – kl 9.00   Informationsmöte för blivande 2nde, följt av ett möte för svenska 
sektionens föräldrar på kontoret. 

9 april – kl 8.30   Högskoleprovet för T och 1ère, kallelsen har skickats ut till berörda 
elever. 

10 april - 12 april   Utbyte med Campus Manilla och Fredrikhovsskolan. 

15 april Sista skoldagen före lovet. 

2 maj   Styrelsemöte 

6 maj Ledigt 

11 maj Utflykt till La Villette för 6ème, 5ème 

11-13 maj Kattis rektorsutbildning 

 
 
Nu återstår det bara för oss att önska Er alla ett vilsamt och trevligt lov. 

 
 
Allt gott! 
Elisabeth och Kattis 
 


