
 

 

Svenska Sektionens nyhetsbrev 4 juli 2017  

 

Här kommer läsårets sista nyhetsbrev. Väl mött! 
 
 

PRIMAIRE 

Sektionens midsommarfirande 
Det blev återigen en lyckad tillställning på familjen LINDGRENS äng. Det är toppen att vi kan vara på 
denna vackra plats och vi uppskattar verkligen allt som görs för att sektionen skall kunna fira 
midsommar som sig bör. Tack till ALLA engagerade föräldrar under ledning av midsommargeneralen 
Gabriella QVIST, dansledare Eva LUNDAHL BOLE-FEYSOT och spelman Daniel WALDENSTRÖM 
 

 
 
Skolavslutning  
Årets upplaga av primaires skolavslutning blev en succé. Eleverna sjöng vackert under ledning av vår 
sångpedagog Anna ROSSET, egenhändigt skrivna dikter lästes upp, det rappades och spelades teater.  
Våra elever är otroligt duktiga, men utan våra lärare Maria SJÖBERG och Lena KINDEBERG samt 
Veronica GODIN och Peo CASSELRYD, som också bidragit, hade inte denna tillställning varit möjlig. Ett 
stort tack. 



   
 
Inköp av skolmaterial  
I år behöver Ni inte tänka på att köpa material till de svenska primaireklasserna. Allt är redan 
inhandlat av sektionen. 
För de franska klasserna hittar Ni information på primaires hemsida : 
http://www.ecole-internationale.ac-versailles.fr/spip.php?page=article&id_article=525 
 
 
Inskrivningsformulär heltidsinskrivna elever 
Inskrivningsformulär för heltidsinskrivna elever laddas ner direkt från primaires hemsida. 
De ska sedan ges till de franska lärarna på Öppet hus. 
http://www.ecole-internationale.ac-versailles.fr/spip.php?page=article&id_article=525 
 
 
Inskrivningsformulär externé-elever 
Ni som fortfarande inte har skickat in inskrivningsformulären för externé-elever, tänk på att göra det 
SENAST denna veckan till admin@sectionsuedoise.com 
Vi bifogar återigen blanketterna. 
 

 

SECONDAIRE 
 
Sommarläsning 
Eleverna i collège och lycée har redan fått all information om sommarläsning. Den läggs också ut på 
hemsidan.  
 
Antologiböcker i nuvarande 5ème 

Vi har inte fått in alla Antologier. Be barnen ta med dem till Kattis första lektionen i 4ème, den 4 

september. 

 
 
 

ALLMÄNT 
 

http://www.ecole-internationale.ac-versailles.fr/spip.php?page=article&id_article=525
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Preliminärt läsårsprogram 

Vi bifogar sektionens preliminära läsårsprogram. Även detta läggs som vanligt ut på sektionens 

hemsida.  

 

Öppet Hus 

Öppet hus äger rum lördagen den 2 september kl 9.30-12.  

Informationsmöte för nya familjer äger rum kl 9.30-10.30 i primairebyggnadens sal 204. 

Plats för fika meddelas vid skolstart pga av ombyggnaden. 

OBS ! Pga säkerheten (vigipirate) måste ALLA som kommer till öppet hus, visa upp bifogad badge sk 

”laissez passer”, antingen i pappersform eller på mobilen. 

 

Nya adresser 

Flyttar Ni under sommaren? Glöm inte att meddela Er nya adress snarast till 

admin@sectionsuedoise.com 

 

Välkomstkaffet i september 
Notera redan nu datumet för välkomstkaffet den 16 september kl 11.00.  

Kom och hälsa sektionens nya familjer välkomna! Vi har många nya elever i år och det är viktigt att Ni 

gamla familjer hjälper oss att ta emot dem. 

 

Svenskundervisning för vuxna 
Den populära svenskundervisningen fortsätter även nästa läsår. Den äger rum varannan lördag med 
start den 9 september följande tider: 
Kl 9.00 nybörjare som började i sept 2016 
Kl 10.15 fortsättningsgruppen 
Kl 11.30 nybörjare som börjar i sept 2017 
För inskrivning kontakta Peo pcasselryd@gmail.com 
 
 
Lycée Internationals ombyggnad 
Arbetet är redan i full gång. Personalbostäderna är tömda. Primaires elever går redan på en ny, 
indikerad väg till matsalen. Personalparkeringen kommer att flyttas ner till primaires huvudentrée fr 
o m augusti. Detta innebär att det blir trångt och rörigt.  
 
Att tänka på redan vid skolstart, framför allt för primairefamiljer: 

 - utrusta Er med en stor portion tålamod,  

- försök att samåka,  

- parkera en bit bort och promenera 

- håll i barnen 

 - åk hemifrån i god tid, minst en kvart tidigare 

Detta är en inställningsfråga. Om vi på Svenska Sektionen bestämmer oss för att det går bra, så blir 

det så.  Vi räknar med Er och tänk på det fina resultatet när ombyggnaden blir klar : 

https://www.youtube.com/watch?v=Q7lu_9hA9Kc&t=2s 

 

Nyinskrivna elever 
Vi önskar kort presentera höstens nya elever. 
 

mailto:admin@sectionsuedoise.com
mailto:pcasselryd@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Q7lu_9hA9Kc&t=2s


Förskolan  
Ellen LARSSON                                        Ny helsvensk familj som flyttar hit från Schweiz till Rueil 
Malmaison. 
Jakob DE FRANCO                 Ny finlandssvensk/italiensk familj som redan är bosatt i Saint Germain en 
laye. 
Amelia LACQUIT ROSSE      Ny finlandssvensk/fransk familj som redan är bosatt i Marly le Roi. 
Mamma Lina är fd elev på sektionen.  
Louis MIQUEL                                         Ny fransk familj. Flyttar hit från Stockholm och Lycée St Louis. 
Vilma SJÖBERG-LIEBAULT  Ny svensk/fransk familj. Flyttar hit från Colombia.  
Felix DEPAULIS                                       Syskon går redan på sektionen. Emil börjar CM2 och Nils CP. Bor 
i Fourqueux.  
Lina DE LUBERSAC                Syskon går redan på sektionen.  Elliott börjar CM1. Bor i Chambourcy. 
Mathis MINZ                                           Syskon går redan på sektionen.  Mathilda börjar 6ème och 
Melvin CM1 ext. Bor i St Germain. 
 
CP 
Nathan DELION                      Ny fransk familj. Flyttar hit från Stockholm och Lycée St Louis. 
Léonard CAPDEVILA                             Ny svensk/spansk familj som precis har flyttat från Paris till 
Carrières sous Poissy. 
Andrea WALDENSTRÖM    Syskon går redan på sektionen. Johannes börjar 4ème och Gillis CM2. Bor i 
Fourqueux. 
 
CE1 
Olivia CAPDEVILA                  Ny svensk/spansk familj som precis har flyttat från Paris till Carrières sous 
Poissy. 
 
CE2 
Marie-Anaïs MIQUEL                           Ny fransk familj. Flyttar hit från Stockholm och Lycée St Louis. 
Johanna BROMAN                Ny svensk/spansk familj. Flyttar hit från Tyresö. 

CM1 
Valentin DELION                   Ny fransk familj. Flyttar hit från Stockholm och Lycée St Louis. 
 
CM2 
Julia BROMAN                                        Ny svensk/spansk familj. Flyttar hit från Tyresö. 
 
6ème 
Clara GIUDICE VON POEHL                Ny svensk/italiensk familj. Flyttar hit från Paris. 
Klara BELAYCHE                      Ny svensk/fransk familj. Redan bosatt i Conflans Sainte Honorine. 
Iris RICHARD                                            Ny svensk/fransk familj. Flyttar hit från Oslo. 
 
5ème 
Diego BROMAN                      Ny svensk/spansk familj. Flyttar hit från Tyresö. 
 
3ème 
Noé RICHARD                                         Ny svensk/fransk familj. Flyttar hit från Oslo. 
 
Följande elever lämnar sektionen 
Arthur GERSTER 2-2 
Karina LAUREN 2-3 
Philip GINMAN 3-5 
Vendela SONMARK 3FS 



Jacob FORSTE CM1-C 
Ebba FORSTE CE1-A 
Judith LE BORGNE SUNDIN Maternelle MS 
Alla 16 elever i Terminale. 
 
 
Personal som slutar 
Maria kommer nästa år att arbeta på Svenska Skolan i Paris. Vi önskar henne lycka till och tackar för 
detta läsår. Hennes glada humör har bidragit till den goda stämningen på sektionen.  
 
Lena går i pension efter hela 28 år på Sektionen! Hon avtackades av Styrelseordförande Cecilia 
BRIEM efter primaires skolavslutning i onsdags. Det finns inga ord som kan beskriva allt som Lena har 
gjort för oss kollegor och alla elever under åren. Lena är en mycket uppskattad lärare som ser varje 
barn. Hon hittar elevernas kvalitéer och bygger upp deras självförtroende samtidigt som hon 
förmedlar kunskap. Hon är en förebild för oss alla. Tack Lena, vi kommer att sakna dig. 

 
 
 

Innan vi stänger kontoret för sommarlov skall vi i dagarna två fira våra 16 duktiga studenter! 
Vi önskar dem lycka till i framtiden. Vi kan verkligen se tillbaka på ett innehållsrikt och spännande 
läsår.  
Tack till alla elever, familjer, personal och styrelsen för ett gott samarbete.  
 
Varmt välkomna tillbaka till ett nytt, lika spännande läsår i september. 

Trevlig sommar! 

Vänligen 

Elisabeth och Kattis 

 

 
 


