Svenska Sektionens nyhetsbrev 27 mars 2018
Välkomna till ett nytt Nyhetsbrev i dessa påsktider.
Information post 3ème
Ett informationsmöte för blivande 2nde äger rum den 7 april i Agora följt av ett möte med Kattis i sal
206 i Lycée Provisoire. En särskild kallelse har gått ut.

3ème, information om förintelsen
Madame Francine CHRISTOPHE kommer och berättar om förintelsens fasor inför alla 3ème, fredagen
den 6 avril 2018, 10h45 -12h35, i slottets amfiteater.

5 april, springlopp, 5ème
Nedan finner Ni tiderna för ”la course contre la faim » , 5ème . Samling vid slottets amfiteater.
8h55/9h45
5-4
6-FS/5-FS
9h50/10h40
5-1
5-3
10h45/11h35
5-2
5-5

Elever till förskolan
Påminn gärna Era vänner och bekanta om vår högkvalitativa förskola. Vi har fortfarande några platser
lediga.

Fredrikhovs Slottsskola
Eleverna och lärarna landar 9/4, kl 18.40 på CDG. De har hyrt en buss som tar dem till St Germain en
Laye. All in formation skickas ut till berörda i slutet av denna veckan. Varmt tack för att Ni hjälper oss
att marknadsföra Sektionen på detta sätt.

Styrelsemöte 24 januari
Vi bifogar protokollet från det senaste styrelsemötet.

Normandie, 4ème-2nde
Rumsfördelning och menyval är gjorda. Separat information skickas ut även här till berörda klasser.

Utflykter, maternelle-5ème
Planering och bokningar är i full gång och i nästa nyhetsbrev kommer information om vart det bär av.

Skolstart 2018
Kanske vill ni redan nu planera skolstarten? Inga problem, här kommer datumen:
Öppet hus: 1 sept, Eleverna börjar 3 sept, Välkomstkaffe: 8 sept.

Högskoleprovet
Äger rum som tidigare nämnts den 14 april. Kallelsen skickas ut till berörda elever i nästa vecka.

Cocktail
Nedräkningen har börjat. Vi ser fram emot att träffa er ALLA. Stort tack till de föräldrar som lägger
ner ett fantastiskt arbete. Notera att cocktailen är för vuxna och ej för barn. Varmt välkomna!
Vi önskar er alla en riktigt Glad Påsk!

Vänligen
Elisabeth och Kattis

