Svenska Sektionens nyhetsbrev 5 september 2017
Vi hälsar er alla välkomna tillbaka till ett nytt spännade läsår fyllt med utmaningar, hårt arbete och
mycket glädje.

Injudan till välkomstkaffet
Varmt välkomna till sektionens välkomstkaffe nu på lördag den 9/9 kl 11-12 på Lycée International.
OBSERVERA NYTT DATUM.
Plats : Le foyer, källarvåningen, byggnad Edgar Scherer, där vi hade öppet hus-fikat.
Obligatorisk anmälan till admin@sectionsuedoise.com
Det årliga välkomstkaffet är ett utmärkt tillfälle för att ”kicka igång” skolåret och träffa andra familjer
från sektionen.
Många har bott länge i Frankrike och kan hjälpa till med information om det mesta. Sektionen bjuder
på kaffe, kaka och saft!
Passa på att ställa frågor om: skolans föreningar, fester och föräldraföreningen. Vi uppskattar särskilt
att familjer som redan är här ställer upp och välkomnar de nya.
Obligatorisk anmälan per mail till : admin@sectionsuedoise.com senast den 8/9. Välkomna!
Glöm inte bifogad badge ”laissez-passer”.

Vår nya personal
Välkomna hälsas både ny och ”gammal” personal. Den nya består av:
Camilla OTTOSSON – förskola, CP, CE1
Mia HÖGLUND – förskola, CE2
Åsa KILLANDER-KÜHLER – CM1, CM2, 5ème

Skolfoton
Klassfoton kommer att tas under vecka 40. Exakta datum kommer i nästa nyhetsbrev.
Föräldramöten
Vi bifogar schemat för sektionens föräldramöten. Välkomna! Glöm inte bifogad badge ”laissezpasser”.

Bokhyllor i sal 204
Vi behöver hjälp med att spika bohyllor i sal 204. Anmäl Ert intresse till direction@sectionsuedoise.com

Viktiga dokument
Vi bifogar följande dokument:
- Klasslärare för de franska secondaireklasserna
- Tider – primaire, förskola
- Schema över sektionsundervisningen – primaire, förskola
- Laissez passer badge

Ombyggnaden
Allt löper enligt planerna. Vi flyttar in i de nya tillfälliga lokalerna efter höstlovet. Primaire och förskola
flyttar ej.
”Le Conseil départemental” har lovat att inga lastbilar kör in till bygget nere vid primaire under
följande tider:
8h20-8h50
11h50-12h15
13h15-13h45
16h05-16h35
Som vi skrev innan sommaren måste man utrusta sig med en stor påse tålamod och vara ute i mycket
god tid.

Check into France
Föreningen ”Check into France” välkomnar Lycéets föräldrar till ett välkomstseminarie på engelska
för nyanlända familjer. Nyttig information om det vardagliga livet i Frankrike ges.
Datum den 12/9 och 19/9 kl 9 - 15.45, plats : Slottet. Se bifogad inbjudan med obligatorisk anmälan.

Återigen hjärtligt välkomna till ett nytt spännande läsår!
Vänligen Elisabeth och Kattis

