PRELIMINÄRT LÄSÅRSPROGRAM 2017-2018
Kontoret öppnar
Öppet hus (Portes Ouvertes)

tisdagen den 29/8
lördagen den 2/9
Informationsmöte kl. 9.30 (nya familjer)
Kaffe och saft kl. 10.30 (samtliga familjer)

Sal 204 i primairebyggnaden
Plats meddelas senare

Läsningen börjar för :
heltidselever primaire, collège och FS
lycée
externé-elever
svenska förskolan

måndagen den 4/9
tisdagen den 5/9 (collège och 2nd FS lediga denna dag)
måndagen den 11/9
tisdagen den 12/9

Informationsmöte förskoleföräldrar

fredagen den 8/9 kl. 9.00

Sal 204 i primairebyggnaden

Välkomstkaffe

lördagen den 16/9 kl 11.00

Skolans kapell ”l’Aumônerie”

Informationsmöten övriga årskurser

september-oktober

Klassrum 411 i E-byggnaden
och 204 i primairebyggnaden

Svenska sektionens årsmöte

onsdagen den 18/10, kl. 19.30

Slottets salle de conseil

Skolresa till Stockholm för 1ère och T

fr.o.m. onsdagen den 18/10 t o m 23/10

HÖSTLOV

fr.o.m. lördagen den 21/10 t o m söndagen den 5/11

Luciatåg för elever i Lycée & Collège

torsdagen den 14/12

Agora (Cantinen)

Julfest & Luciatåg för sektionens familjer fredagen den 15/12 kl. 19

Agora (Cantinen)

Luciatåg i förskolan

fredagen den 15/12

Förskolebyggnaden

JULLOV

fr.o.m. lördagen den 23/12 t o m söndagen den 7/1

Samtalskvartar
SYO

januari - mars
december

VINTERLOV

fr.o.m. lördagen den 17/2 t o m söndagen den 4/3

PRAO för 3ème & Bac blanc

5/3 – 9/3

HELGDAG

måndagen 2/4

Annandag Påsk

Skandinavisk Cocktail
Högskoleprovet

fredagen den 6/4
lördagen den 14/4

Slottets salonger
Plats meddelas senare

VÅRLOV

fr.o.m. lördagen den 14/4 t o m söndagen den 29/4

Skolresa till Normandie för 4ème-2nd

fr.o.m. söndagen den 6/5 t o m måndagen 7/5

HELGDAG
HELGDAG
HELGDAG
HELGDAG

tisdagen den 1/5
tisdagen den 8/5
torsdagen den 10/5
måndagen den 21/5

Första maj
Andra världskriget
Kristi Himmelsfärdsdag
Annandag Pingst

Midsommarfirande

lördagen den 23/6 kl 12.00
?fredagen den 6/5
onsdagen den 27/6 kl 18.00

Slottets teater

Primairestadiets teater
SOMMARLOV

fr.o.m. den 7/7 för primaire och
fr.o.m. mitten av juni för collège (besked om datum kommer!)
OBS! Smärre förändringar av detta program kan inträffa under läsårets gång!

