Svenska Sektionens nyhetsbrev 6 december 2016
Nu var det dags för årets sista nyhetsbrev. De sista veckorna är roliga men väldigt intensiva, både för
elever och personal.
Extra Lucia
I lördags var det uppträdande på Svenska Institutet. Det var väldigt lyckat och bra reklam för Svenska
Sektionen . Nu återstår Notre Dame ikväll inför Drottningen och Kungen. IKEA är den 14 december.
Tack alla som ställer upp.

Biobiljetter
Alla elever som sjunger extra på sin fritid kommer att få var sin biobiljett av Sektionen. Elevrådet har
bestämt att det blir en biljett per elev oavsett hur många tillfällen man varit med på.

Julpyssel
Det julpysslas på primaire. Engagerade lärare och föräldrar bidrar till att traditionen kan fortlöpa. Det
är ett viktigt arbete. Tack!

Club International
Vi tackar alla som arbetar för Club International för deras insats på den lyckade julmarknaden.

SYV
Vår duktige SYV – studie och yrkesvägledare, Lars Nordström, kommer 12-13 december. Han ska
träffa alla gymnasieklasser plus att han erbjuder individuella möten med eleverna. De anmäler sig på
en lista som finns i sal 411. Det blir föräldramöte med Lars den 12 december kl 18.30. Inbjudan har
gått ut.

PRAO
Glöm ej att blanketter för PRAO:n ska lämnas in senast den 5/1.

Carrefour des études et métiers
Detta viktiga evenemang äger rum den 14 december. För mer information gå in på:
http://www.apeli.org/content/programme

Ansökan till förskolan
Ni som har barn födda 2012 och 2013 kan nu ansöka om plats till förskolan läsår 2017-18.
Skriv till admin@sectionsuedoise.com och be om anmälningsblanketter snarast.

Svenska utvecklingssamtal
En kallelse skickas ut på fredag 9/12.

Franska individuella föräldramöten 6ème-T
Vi bifogar datumen för dessa möten.

Julfesten
Vi hoppas att vi ses på julfesten nu på fredag 9 december kl 19. Glöm inte att anmäla er närvaro till
admin@sectionsuedoise.com

Vi vill önskar Er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Varma hälsningar

Elisabeth och Kattis

