Svenska Sektionens nyhetsbrev 4 september 2018
Vi hälsar er alla välkomna tillbaka till ett nytt spännade läsår fyllt med nya utmaningar och mycket
glädje.

Välkomstkaffe
Ni är alla hjärtligt välkomna till Sektionens traditionella välkomstkaffe på Lycée International nu på
lördag den 8/9 kl 11. Se bifogad inbjudan !
Plats : Le foyer, källarvåningen, byggnad Edgar Scherer. Skyltar finns uppsatta när ni kommer fram till
skolans område.
Det årliga välkomstkaffet är ett utmärkt tillfälle för att starta upp skolåret och lära känna andra
familjer från Sektionen.
Vi uppskattar varmt att de gamla familjerna ställer upp och välkomnar de nya. Ni får också möjlighet
att träffa vår nyanställda personal : Christian och Lena.
* Vi ber som vanligt alla klassföräldrar att ta med kaffe i termos, tack på förhand. Sektionen handlar
in kakor och dricka.
Obligatorisk anmälan per mail till : admin@sectionsuedoise.com senast fredagen den 7/9.

Vår personal
Välkomna hälsas både ny och ”gammal” personal.
Den nya består av:
Lena FRANCK – förskola, CP, CE1
Christian BERLIN – högstadiet (5ème, 4ème & 3ème) samt sektionschef

Styrelsens email-adress
Styrelsen tar gärna emot synpunkter och förfrågningar och kan fr o m nu nås på följande adress:
Styrelsen.svenskasektionen@gmail.com

Läsårsprogram
Vi bifogar återigen sektionens läsårsprogram för 2018-2019.

Nya adresser
Ni som har flyttat under sommaren, har skaffat nya telefonnummer eller e-mailadresser, tänk på att
meddela oss detta snarast till admin@sectionsuedoise.com.

Sektionens läsårsavgift
Fakturor för höstens terminsavgift kommer att skickas ut inom kort. Avgiften ska betalas in senast
den 24/9.

Skolfoton
Klassfoton kommer att tas den 10, 11 och 12/9.

Föräldramöten
Vi bifogar schemat för föräldramöten. Glöm inte att bifogad badge ”laissez-passer” krävs för att
komma in på skolans område.

Ombyggnaden
Allt löper enligt tidsplanen och skolan flyttar in i sina nybyggda lokaler under sommaren 2019.
Gymnastiksalen står däremot färdig och kommer att bli ett välkommet tillskott till skolans vardag.
Precis som förra året kommer detta läsår ställa extra krav på allas flexibilitet och tålamod. Framför
allt är det viktigt att se till att alltid vara ute i god tid vid hämtning och lämning.
För er som är nyfikna på hur den nya skolan kommer att se ut, titta här
! https://youtu.be/fjEr4Zw89Pg

Check into France
Föreningen ”Check into France” välkomnar Lycéets föräldrar till ett välkomstseminarie på engelska
för nyanlända familjer. Nyttig information om det vardagliga livet i Frankrike ges.
Datum den 11/9 och 18/9 kl 9 - 15.45, plats : Slottet. Se bifogad inbjudan med obligatorisk anmälan.

Fotboll
Alla elever är välkomna att spela fotboll med Svenska Sektionen. Vi har flera lag och spelar en serie
och en turnering årligen mot andra lag från skolan. Nya spelare är välkomna från ”grand section” och
uppåt. Inskrivning sker under september månad. Vänligen kontakta Jacob Lönnqvist för mer
information: jacob.loennqvist@esma.europa.eu

Upphittade glasögon
Ett par slipade solglasögon upphittades efter primaires teaterföreställning i slottet den 27/6. De finns
att hämta på Sektionens kontor.

Återigen hjärtligt välkomna till ett nytt spännande läsår!
Vänligen
Elisabeth och Christian

