
 

 

 

Svenska Sektionens nyhetsbrev 12 december 2017  

 

Nu var det dags för årets sista Nyhetsbrev. Decemberveckorna är roliga men också väldigt 
intensiva, både för elever och personal. 
 
 
NOTRE DAME 
Igår kväll uppträdde våra elever tillsammans med Adolf Fredriks kör från Stockholm framför 
bl a statsministern och ambassadören i Notre Dame.   
Det var mycket vackert och vi är otroligt stolta över våra ungdomar.  
Ett varmt tack till alla föräldrar som ställer upp och inhandlar kransar, kör och hjälper till i 
katedralen. Ert samarbete är oerhört värdefullt. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
LUCIA CM1 - T 
Pga strejken på torsdag flyttas uppträdandet i matsalen fram till fredag 15/12. Samling kl. 
11.30 vid Agora. Sektionen tar som vanligt ledigt för eleverna. 
 
 
LUCIA CP-CE2 
Eleverna uppträder för sina kamrater på onsdag morgon 13/12. Alla instruktioner har redan 
gått ut via lärarna. 
 
 
LUCIA I FÖRSKOLAN 
Firas på fredag morgon,  15/12. All information har redan gått ut via lärarna. 
 
 
LUCIA PÅ IKEA 
Vi är så glada att det blir av och tackar musikdirektör Anna ROSSET för hennes entusiasm.  
Uppträdandet äger rum på IKEA i Plaisir onsdag 13/12 kl 15-16. 
Det finns fortfarande platser kvar! Kontakta Anna: rosset.anna@gmail.com 
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SEKTIONENS JULFEST 
Ni som ännu inte har anmält Er till Julfesten, som äger rum i Agora kl 19 på fredag 15/12, 
ombedes göra det omgående till : admin@sectionsuedoise.com 
Varmt välkomna ! 
 
 
SYV 
Vår duktige Studie- och yrkesvägledare Lars Nyström är här i dagarna två och guidar våra 
gymnasielever. Igår kväll hölls ett mycket informativt föräldramöte på skolan. 
 
 
CARREFOUR DES ETUDES ET METIERS 
Alla gymnasieelever hälsas välkomna på lördag fr o m kl. 9 till denna unika studie- och 
yrkesmässa ordnad av APELI. Notera att det är obligatorisk närvaro för 1ère! Mer 
information finner ni på: http://www.apeli.org/content/carrefour-des-etudes-et-des-
m%C3%A9tiers 
 
 
SEKTIONENS UTVECKLINGSSAMTAL 
En inbjudan går ut i slutet av nästa vecka. Notera redan nu att Mia kommer att ha sina 
samtal före jullovet.  
 
 
”LES AGENTS” 
APELI meddelar att de som önskar stödja skolans mat- och städpersonal ”les agents” har 
möjlighet att göra det genom att signera nedanstående upprop. 
Vi uppmuntrar Er att gå in på länken och att läsa informationen.  
 
« L'APELI lance une pétition pour demander une dérogation quant au projet d'une SEMOP 
(Société d'Economie Mixte à Opération Unique) 
pour la restauration et l'entretien du Lycée International. Si vous adhérez à cette idée, nous 
vous remercions de signer la pétition que vous trouverez dans le lien suivant: 
https://www.change.org/p/m-pierre-b%C3%A9dier-projet-semop-yvelines-demande-de-
d%C3%A9rogation-pour-le-lyc%C3%A9e-international      
 
 
Vi ser fram emot att ses på fredag och nu återstår endast att önska från oss alla till Er alla en 
riktigt GOD JUL! 
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