Svenska Sektionens nyhetsbrev 7 juni 2018

Igår var det Sveriges Nationaldag, vilket vi hoppas att Ni fick tillfälle att fira !

1ères föräldrar - hjälp vid OIB-ceremonin 7 juli
En fin tradition är att 1ères familjer hjälper till vid OIB-ceremonin för att de själva ska kunna njuta
året efter, när deras egna barn tar studenten. Förra året hade vi rekordmånga som hjälpte till och vi
behöver lika många i år. Vänligen läs bifogade dokument med information och anmäl Er gärna
genast. Två flaggbärare från CM2 eller 6ème efterlyses också.
Intresseanmälan skickas till admin@sectionsuedoise.com

Poesikväll med 6ème den 23 maj
”Med ögon känsliga för grönt”. En poesikväll i amfiteatern. Elever och pappor i sixième framförde
svenska och finlandssvenska dikter och sånger under ledning av Anna Rosset och Peo Casselryd. Ett
varmt tack för deras engagemang och arbete.

Chorale, 18 juni för Svenska Sektionen, CE2-CM2
Bifogat finner ni information gällande kören i primaire.

Elevrådet
Vi skickar med det senaste elevrådsprotokollet. De duktiga styrelsemedlemmarna har avtackats med
ett diplom.

Insamling av böcker, secondaire
Se bifogat dokument ”planning retour livres”. Vi kan inte nog poängtera vikten av att lämna in
böckerna i tid och att man inte kan lämna dem på Sektionen. När det gäller de svenska böckerna får
ni information av lärarna.

Fête de terminale
Den äger rum imorgon fredag den 8 juni. Vänligen se bifogat meddelande från Mme NEGREL och vi
ber de yngre barnen att inte uppsöka de äldre.

Sektionens Midsommarfest 23 juni
En inbjudan kommer inom kort att skickas ut av festkommittén. Varmt välkomna!

Skolans fotbollsaktiviteter
Den 13 maj spelades den 23:e upplagan av Tournoi des Etoiles. I kategorien CM2/CM1 segrade
Svenska Sektionens lag ”Suède Vikings” efter vinster mot Italienska/Japanska sektionens lag i semifinal på straffar, och i final mot Spanska sektionens lag med 4 -3. Laget, som även slutade fyra i den
årliga serien, består av Gustav Lönnqvist, Victor Qvist, Leonard Chedlivili, Joyia Lemmerlijn, Hugo
Goriaux, Axel Segura, Gustaf Brisson-Ingemarsson, Hugo Darcel, Elliot Collin, Melvin Minz, Eliott de
Lubersac och Anton Grandin. Grattis till Er!
I kategorien 6ème/5ème vann det fenomenala svensk-holländska laget ”NLS” både cupen för fjärde
och serien för tredje året i rad! Stort grattis till Er också!
Slutligen för de äldsta i terminale/1ère/2nde vann det Spansk-Svensk-Polska laget såväl cup som
serie efter avgörande svenska insatser!
Spelarna i det yngsta svenska laget CE2/CE1 kommer att ha sin årliga avsluting med Tournoi des
Futurs Etoiles den 10 juni på la Colline i St Germain en Laye. Vi önskar dem lycka till. Kom och heja !
Nya spelare - särskilt bland de allra yngsta - välkomnas i september!

Lycée en fête
Sektionen och Club International framför ett varmt tack till alla som kunde hjälpa till under Lycée en
Fête den 26 maj. Det blev en lyckad dag med härligt sommarväder.
En stor mängd besökare kom som vanligt och njöt av kulinariska godbitar från alla sektioner!

Säkerhetsövning ”PPMS” den 25 juni på Primaire
Vänligen läs nedanstående meddelande från rektor Mme NEGREL gällande primaires
säkerhetsövning.
Madame, Monsieur,
En raison du calendrier des examens pour le collège et le lycée, le 3ème exercice annuel de mise en
œuvre du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) ne concernera que l’école.
Il aura lieu dans la matinée du lundi 25 juin 2018.

Pendant le déroulement de l’exercice, l’accès à l’école sera interdit. Vous nous excuserez donc de vous
faire attendre à l’extérieur de l’école si vous vous présentez au moment de l’exercice qui devrait durer
au maximum une trentaine de minutes.
Si votre enfant présente un stress particulier dans ce genre de situation, n’hésitez pas à nous le
signaler.
Nous restons à votre disposition pour toute précision si nécessaire.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de mes cordiales salutations.
Le proviseur,
Isabelle NEGREL

DNBI, 8 juni, 3ème
Eleverna har fått listan med tiderna för deras muntliga examen.

Vuxenkurser i svenska
Vi har en väldigt god nyhet. Peos populära kurser för vuxna fortsätter även nästa år. De äger rum
varannan lördag i l’Aumônerie. Anmäl er genast till: pcasselryd@gmail.com

Vi önskar Er alla en fin junimånad !
Vänligen
Elisabeth och Kattis

