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28 november 2017  

 
Julen närmar sig och till helgen tänder vi vårt första adventssljus.        
 
 
Strejk i cantinen 
På torsdag 30 november är det återigen strejk i cantinen. Alla elever, även i Primaire, kan denna 
gången ta med egen kall lunch. Collège och lycée äter sin medhavda matsäck i Agora och vi ber Er att 
få återkomma när det gäller plats för primaires elever. 
 
 
Lucia CM1-T 
Idag börjar Luciaträningen i Agora. Alla franska lärare på collège och lycée har informerats, eleverna 
har fått sina ledighetslappar och läget är under kontroll.  
Samma sak gäller Åsas elever i CM1 och CM2. 

 
 
Lucia för de yngre barnen (CP, CE1 och CE2) 
På onsdag den 29 november startar primaires luciaträning med Camilla och Mia. Ett stort tack till 
våra duktiga lärare som planerar och ordnar allt så fint samt till sångpedagog Anna ROSSET, som 
ställer upp och tränar alla våra elever.  
 
 
 
Lucia i Notre Dame 
Svenska Sektionen erbjuds även i år att framträda i Notre Dame. En inbjudan har gått ut till eleverna i 
5ème-1ère. Vi har 13 anmälda hittills, men behöver 20 st. Tveka inte att anmäla Era barn till Kattis: 
direction@sectionsuedoise.com. Sveriges Statsminister kommer att närvara. 
 
 
 
PRAO 3ème 
En liten påminnelse om att alla blanketter och en kopia på försäkringsbrevet skall lämnas in till 
sektionen senast den 22 januari, 2018. 
 
 
 
Fredrikhovs Slottskola 
Tack Ni som anmält att Ni kan ta emot utbyteselever i april. Dock skulle vi behöva fler familjer. I år är 
det 17  elever som kommer. Eleverna går i 8:an. Vänligen meddela Kattis på 
direction@sectionsuedoise.com om Ni kan tänka Er att ställa upp. Tack på förhand! 
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Julmarknad 
På lördag den 2 december blir det julmarknad på skolan. Vinsten som arrangören Club International 
får in går oavkortat till eleverna. Varmt välkomna och ett stort tack till alla föräldrar för Ert arbete 
och engagemang. 
 
 
 
Julfest 
Hjärtligt välkomna till sektionens julfest fredagen den 15 december kl 19.00.  En inbjudan skickas ut 
separat per mail imorgon. 

 
 
Vi ber att få önska Er alla en trevlig första advent.    

Vänligen  
Elisabeth och Kattis 
 


