Svenska Sektionens nyhetsbrev 6 september 2016
Välkomna tillbaka! Terminen har startat bra och det är roligt att träffa alla.
Vi har fått litet synpunkter på Nyhetsbreven. Vi skall försöka fatta oss mer kortfattat för att förenkla
för Er.

Tjänsteledighet
Maria LEJMAN kommer att vara tjänsteledig läsåret 2016-17. Vi är mycket glada över att kunna hälsa
Maria SJÖBERG varmt välkommen till oss. Maria undervisar i CE1 och 5ème tillsammans med Marita
och Kattis och Veronica i CP.

Skolfoton
Klassfoton kommer att tas på sektionens timmar följande datum:
12/09 : 2nde, CE1, 3e, 5e, CP, T, CM2, 4e
13/09 : 1ère, 9e, 6e, Maternelle, CM1
Även detta läsår bjuder sektionen på fotona.

Adresser
Vänligen tänk på att snarast meddela om ni har ny post- eller emailadress. Sektionens adresskatalog
trycks i mitten av september.

Externé-elever
Inskrivningsformulär (sända per mail före sommarlovet) och kopior på vårens franska betyg ska
skickas per mail till admin@sektionsuedoise.com senast imorgon, onsdag 7/9.

Information från valberedningen
Hej alla föräldrar,
Valberedningen letar efter två nya ledamöter till sektionens styrelse. Styrelsens arbete förutsätter att
styrelsemedlemmarna är självgående, resultatorienterade och tillgängliga för ordinarie
styrelsemöten och eventuellt extra insatta arbetsmöten på kvällstid och helger.
Att arbeta i styrelsen innebär bland annat att ansvara för :
- Ärenden gällande skolans långsiktiga och generella mål
- Ärenden av stor strategisk betydelse
- Ärenden av stor ekonomisk betydelse
- Ärenden av övergripande karaktär
- Kontroll och uppföljning av kvalitet, ekonomi samt säkerhet
Intresserade är varmt välkomna att höra av sig omgående till Eva von Sydow
(eva.vonsydow@firststate.co.uk; 06.68.78.24.24)
eller till Christine Ingemarsson (christine_ingemarsson@yahoo.fr; 06.72.22.17.10 )

Välkomstkaffe
Varmt välkomna på Välkomstkaffe för alla nya familjer på lördag 10/9, kl 10.30 i skolans kapell, se
separat inbjudan. Det vore toppen om så många som möjligt av Er ”gamla” familjer ställer upp och
kommer med en termos kaffe. Vi fixar dricka och fika.

Ombyggnad av Lycéet
Ta gärna del av hur vår fantastiska skola kommer att se ut efter renovationen. Arbetet med
personalbostäderna beräknas starta januari 2017. Skolverksamheten kommer ej att påverkas detta
läsår.
Scrolla längst ner på bifogad länk så finner ni filmen.
http://www.epicuriaarchitectes.com/mobile/projets/202/_lycee_international_de_st_germain_en_laye/

Föräldramöten
Separat inbjudan till föräldramötena skickas per mail imorgon.

Vi ser fram emot ett nytt spännande läsår. Varmt välkomna!
Elisabeth och Kattis

