Svenska Sektionens nyhetsbrev 23 januari 2018
Nu var det dags för ett nytt och spännade nyhetsbrev.

1ère och T - Bac blanc
5/3 - 9/3 är det ”Bac blanc” för 1ère och T och PRAO för 3ème. Se förra nyhetsbrevet.
OIB BAC, skriftligt
1 juni – litteratur
4 juni – hi/geo
OIB BAC, muntligt
Datum ännu ej fastställt
BAC général
18-25 juni

2nd och T - Informationsmöte den 27 januari i AGORA
Vi påminner om informationsmötet för 2nd- och Terminales föräldrar nu på lördag den 27/1.
Kl. 9.00 – 2nde, följt av möte med Kattis i sal 206 i den nya byggnaden.
Kl. 10.30 – T, Post Bac

1ère - TPE
14-15 februari äger TPE-examinationerna rum. Vi önskar våra elever lycka till!

T - Parcours sup
En ny plattform har ersatt APB. Alla Terminale-elever får info av sina franska klassföreståndare. Klicka
på länken för mer info:
https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/parcoursup-inscriptions-debutent-lyceens.html

Ny gymnasiereform
En ny gymnasiereform skall genomföras i Frankrike vid skolstarten 2018. Nedan finner Ni en länk om
detta. Svenska Sektionen bevakar givetvis elevernas intresse när det gäller OIB.
https://www.tf1.fr/tf1/jt-we/videos/reforme-baccalaureat-pistes-envisagees.html

3ème - DNB, le brevet
Datum för den skriftliga, franska examinationen är 28 och 29 juni. Datum för den muntliga, svenska
examinationen återkommer vi med.
Datumet för brevet blanc är satt till 2-4 maj.

Maskott i Primaire
Genom ett samarbete mellan alla sektioner och den franska sidan håller man på att ta fram en
gemensam maskott för Primaireskolan. Våra lärare har mer information.

Utbyte Fredrikhovsskolan
Ta chansen att ta emot de fina ungdomarna från Stockholm. Vi har 5 ungdomar som söker boende.
Datum 9-11 april.

Utvecklingssamtalen
Det är väldigt trevligt att träffa Er föräldrar vid dessa konstruktiva samtal. Dock vill vi gärna poängtera
att sex timmar i svenska som det är i ”primaire och collège” ej räcker för våra elever.
Vi ber Er att noggrant följa lärarnas instruktioner när det gäller läxor. Ett gott samarbete mellan hem
och skola bäddar för framgång för våra elever på Svenska Sektionen.

Symbolisk ceremoni för den nya skolbyggnaden
Förra vecka ägde en mycket högtidlig ceremoni rum i närvaro av bl a borgmästarna i St Germain en
Laye och Fourqueux, président du Conseil, présidente de la Région och skolans ledning.
Nedan finner ni länkar till ett TV reportage och bilder från denna minnesvärda stund.
https://www.youtube.com/watch?v=ewxUVdbrYpE
https://www.flickr.com/photos/yvelines/albums/72157689503624852

Ny familj
Vi hälsar en ny familj varmt välkommen till oss. Familjen THAN från Lund. Victor har precis börjat i
5ème. Vi är mycket glada över att kunna ta emot dem.
Kontakta admin@sectionsuedoise.com om Ni vill ställa upp som fadderfamilj.

Familj flyttar

Familjen NGOIE flyttar med sina tre barn, Maija, Elise och Emilio, till London och vi önskar dem all
lycka och välgång i framtiden.

Besök Lycée Saint Louis
Den 17 januari tog Sektionen emot Lycée Saint Louis två rektorer från Stockholm. Vi är glada över det
väl fungerande samarbetet vilket gynnar våra elever och Sektionen.

Meddelande från ”Check into France”
Vous êtes étranger ou français, de retour en France ou déjà installé, et vous souhaitez travailler:
le séminaire "Travailler en France" est organisé pour vous!
Date: Lundi 12 février 2018, de 9h à 15h30.
Lieu: Château du Lycée International
Participation aux frais: 15 euros (déjeuner inclus)
Attention: Nombre de places limité!
Inscrivez-vous vite sur: http://www.checkin2france.com/

Avslutningsvis vill vi bara påminna om att vi alltid finns här för frågor. Vi svarar på dem med glädje.
Tveka inte att kontakta oss!

Allt gott!
Elisabeth och Kattis

