Svenska Sektionens nyhetsbrev 22 maj 2018
Utflykt Sherwood Parc

Vilken dag! Våra fantastiska elever fick en rejäl dos med frisk luft, sol, glädje, motion och svenska.
Ett varmt tack riktas till dagens medföljande lärare och föräldrar.

Kör primaire
Körträningen med vår duktiga sångpedagog Anna ROSSET kör igång den 30 maj och följs av 6 juni och
13 juni.
Tider som gäller:
12h00-12h30 för CE2 och CM2 - Eleverna hämtas 12h40 vid La Loge.
12h00-12h55 för CM1 - Eleverna hämtas 13h00 vid La Loge.
Den 18 juni äger Svenska Sektionens framträdande rum i AGORA. Notera att föräldrar måste sitta
kvar under hela uppträdandet. Man kan ej gå ut när ens egna barn har sjungit klart.
Eleverna tas om hand under tiden av våra engagerade lärare.
Externéer: Bifogat finner Ni ett dokument som skall lämnas till Era skolor. Ni får det i pappersform av
respektive lärare också.
Heltidseleverna i primaire kommer också att uppträda med sina franska klasser. Den informationen
delas ut av franska sidan.

CIO = Centre d'information et d'orientation
Lena BROSSARD, studievägledare på Lycée International, meddelar att man håller på att dra ner på
tjänster inom detta område. Svenska Sektionen har ett nära samarbete med henne. Bifogat finner Ni
ett informationsblad angående detta.

Elev i 2nde FS
Vi har en flicka som söker en värdfamilj nästa läsår. Hon vill gärna bo i en svensk/fransk familj. Kan Ni
tänka Er att ta emot henne eller vet Ni någon som kan göra det, hör gärna av Er till sektionen.

Lycée en fête lördagen den 26 maj
Information om denna festliga dag, skickades ut per mail i fredags . Club International tar tacksamt
emot all hjälp. Tänk på att fylla i deras bifogade länkar!
Varmt välkomna på lördag.

Nu återstår det enbart för oss att önska Er en fin och solig avslutning av maj månad.
Vänligen
Elisabeth och Kattis

