Svenska Sektionens nyhetsbrev 13 november 2018
Lärarpraktikant
Fr o m imorgon onsdag, hälsar vi lärarpraktikanten Annika Kronlund varmt välkommen till
Svenska Sektionen. Annika studerar till gymnasielärare i svenska på Uppsala Universitet och
ska följa Peos undervisning fram till jul. Vi är mycket glada för detta intressanta samarbete
med svenska högskolor.

Elevrådsmöte
Årets andra elevrådsmöte äger rum tisdagen den 20/11, kl 17.15 i sal 206.

SYV
Vår Studie- och Yrkesvägledare Lars Nyström besöker oss den 4 och 5 december. Han
informerar eleverna i helklass samt genomför individuella samtal på ca 20-25 minuter.
Eleverna skriver som vanligt in sig på ett schema i klassrum 206.
Ett informationsmöte för gymnasiets föräldrar och elever anordnas den 5/12, kl 18-19 i sal
206.

Bac blanc i historia och geografi för terminale
Datumet har återigen ändrats till onsdagen den 5/12, kl. 13.00-17.00, i sektionens klassrum
206.

Lucia CM1-Terminale
Information och träningstider bifogas.

Lucia CP-CE2
Separat information till primaireföräldrarna skickas ut direkt av Åsa och Lena.

Extra luciauppträdande
Notre Dame (CM1-T)
Anmälan till : direction@sectionsuedoise.com senast den 19/11.
Tid och plats: På kvällen, tisdagen den 4/12 i Notre Dame i Paris
Vill vill påminna om att vi fortfarande aktivt söker elever som kan medverka vid denna
fantastiska Luciakonsert i Notre Dame. Konserten arrangeras i samarbete med Svenska
Ambassaden och Adolf Fredriks Musikklasser. Märk väl att anmälan är bindande, att
eleverna måste ordna med egen utrustning och att de inte deltar i körsången. Tveka inte att
kontakta Christian för mer information.

Svenska Sektionens Julfest
Fredagen den 14/12, kl 19, är ni alla varmt välkomna till Sektionens traditionella Julfest med
luciatåg i Agora. Inbjudan skickas ut per mail inom kort.

Carrefour des études et métiers
Lördagen den 15/12 bjuder APELI in till ”Carrefour des études et métiers” i slottet, där
gymnasie-elever och föräldrar kan träffa representanter för universitet och företag.
Det är obligatoriskt för alla elever i 1ère och starkt rekommenderat även för 2nde och T. Se
bifogat dokument med mer information.

Vänliga hälsningar,
Elisabeth och Christian

