Svenska Sektionens nyhetsbrev 3 juli 2018
Då var det dags för läsårets sista nyhetsbrev.

PRIMAIRE
MIDSOMMARFEST
Det blev återigen en lyckad tillställning. Denna gång på en ny fin äng i Fourqueux. Stämningen var
som vanligt på topp och det dansades och sjöngs. Ett stort tack till ALLA inblandade under ledning av
midsommargeneralen Gabriella QVIST, våra allsångsledare och spelman Daniel WALDENSTRÖM.

TEATER OCH SKOLAVSLUTNING
Vilken föreställning! Som vanligt gjorde våra lärare Åsa KILLANDER-KÜHLER, Camilla OTTOSSON, Mia
HÖGLUND, elever och sångpedagog Anna ROSSET ett fantastiskt arbete. Vi fick njuta av underbar
sång och en fin teaterresa i Astrid Lindgrens värld.

UTFLYKT, CP-CE1 till Jardin des plantes, La Grande Galerie de l’Evolution och djurpark
Det blev en underbar sommardag för våra yngre elever som var på utflykt igår. Man fick se djur i lite
olika former, det blev pick-nick i solen och som avslutning njöt man av lite glass. Ett stort tack till
Camilla OTTOSSON och medföljande föräldrar.

SKOLMATERIAL
Allt skolmaterial till primaire är redan inköpt av sektionen.
För de franska klasserna hittar Ni information om nödvändigt material på primaires hemsida
http://www.ecole-internationale.ac-versailles.fr/spip.php?page=article&id_article=525

INSKRIVNING HELTIDSELEVER
Inskrivningsformulär för heltidselever laddas också ner direkt från hemsidan
http://www.ecole-internationale.ac-versailles.fr/spip.php?page=article&id_article=525
OBS ! De ska fyllas i och tas med till ÖPPET HUS den 1/9 där de överlämnas till de franska lärarna.
Klasslistor och namn på lärarna affischeras som vanligt denna dag på primairebyggnaden.

INSKRIVNING EXTERNE-ELEVER
Ni som fortfarande inte har skickat in inskrivningsformulären (originalen) för externé-elever ombeds
göra det senast denna veckan till Elisabeth.
Vi bifogar blanketterna igen.

SECONDAIRE
SVENSK SOMMARLÄSNING 5ème - T
Eleverna har redan fått information av lärarna. Vi bifogar den här igen samt lägger ut den på
hemsidan.

FRANSK SOMMARLÄSNING OCH SKOLMATERIAL
Hittar ni på skolans hemsida http://www.lycee-international.ac-versailles.fr/

ALLMÄNT
LÄSÅRSPROGRAM 2018-2019
Information om skolstarten och det preliminära läsårsprogrammet 2018-2019 bifogas.

ÖPPET HUS
Välkomna till Öppet hus ”Portes Ouvertes” lördagen den 1 september kl 9.00-12.00.
Sektionen håller ett informationsmöte för nya familjer kl 9.30 och bjuder på fika ca 10.30 utanför
foyern på ”collèges” skolgård.
Viss reservation lämnas pga av ombyggnaden och om vi byter plats meddelas detta vid skolstarten.

VÄLKOMSTKAFFET SEPTEMBER
Notera redan nu att välkomstkaffet för sektionens nya familjer äger rum den 9 september kl 11.00.
Vi har många nya elever i år. Det är därför extra viktigt att Ni gamla familjer kommer och hjälper oss
att ta emot dem.

SVENSKUNDERVISNING FÖR VUXNA
Den populära svenskundervisningen för vuxna fortsätter även nästa år. Den äger rum varannan
lördag med start i september.
Kontakta Peo CASSELRYD för mer information: pcasselryd@gmail.com

ELEVER SOM SLUTAR
Följande elever lämnar Svenska Sektionen efter läsårets slut :
Olivia Corda i 3-4
Ella Möttus i CM2-D
Alla sju elever i Terminaleklassen.
Vi tackar för denna tiden och önskar Er alla ett varmt lycka till!

NYA ELEVER
Förskolan:
Edmond Larsson
Clotilde Liebault-Sjöberg
Juliette Aulnette-Kragerud
Johanna Rosmarus
CP:
Erik Myhrberg
Astrid Aulnette-Kragerud
CE1:
Liv Lemattre Jakobsson
Gabriel Brudi
Teodora Rosmarus
Charles –Axel Strand
CE2:
Linnea Wirsén-Romero
Chloé Myrberg
CM1:
Olivia Wirsén-Romero
Edmond Strand
CM2:
Lilja Than
Zoe Rosmarus
Quentin Brudi
6ème
Jean Arthus Strand
Emil Thomas-Rydemalm
4ème
Elsa Thomas-Rydemalm
Victor Than
3ème
Kajetan Krynicki
Varmt välkomna hälsar vi alla nya elever och deras familjer!

TACK FRÅN REKTOR
I samband med primaires teaterföreställning blev jag avtackad genom Styrelsen. Ett varmt tack för de
fina gåvorna, jag blev oerhört glad. Efter 15 år på Svenska Sektionen, varav 4 år som rektor, är det
dags att ge sig ut på nya äventyr. Jag passar på att tacka Sektionens kompetenta personal. Duktiga
medarbetare och härlig teamkänsla kommer jag att minnas. Ett lika varmt tack till Er föräldrar.
Det har varit ett sant nöje att samarbeta med Er. Jag önskar Er och Era barn all lycka och välgång i
framtiden. Svenska Sektionen är en stabil och välfungerande sektion som vi alla kan vara stolta över.
Allt gott! Kattis

OIB
Innan vi stänger kontoret skall vi i dagarna tre fira våra sju duktiga studenter. Vi önskar dem lycka till i
framtiden. OIB-examinationen är en krävande sådan, den är målet för alla elever på Sektionen och vi
gläds med studenternas framgång.
Det har varit ett spännade och händelserikt läsår. Varmt välkomna tillbaka till ett nytt, lika spännande
läsår i september.

Vi önskar Er alla en riktigt trevlig sommar !
Elisabeth och Kattis

