Svenska Sektionens nyhetsbrev 11 december 2018
Nu är det bara två veckor kvar till jul och ett välbehövligt avbrott ifrån skolarbetet.
Men först väntar Luciafirande, julfest och de sista proven innan vi helt kan slappna av för julledighet
med familj och vänner.

LUCIA
Tänk på att barnen ska ta med sin luciautrustning till skolan denna veckan.
Linnen, strutar, stjärnor, glitter och tärnljus!
Onsdag 12 dec

CP, CE1, CE2

Torsdag 13 dec
Fredag 14 dec
Fredag 14 dec

CM1 - terminale
Förskoleklassen
CP – terminale
(Förskolan uppträder inte)

lussar för sina franska klasskamrater i
primairebyggnaden
lussar för sina franska klasskamrater i matsalen
julpyssel och fika med föräldrar i förskolans klassrum
julfest med luciatåg för alla Sektionens familjer
kl 19-21 i Agora

JULFEST
Välkomna till julfest på fredag 14/12, kl 19-21 i Agora.
Anmälan till admin@sectionsuedoise.com
Det är collège- och lycéeföräldrar som organiserar festen. Ni har väl skrivit upp er på doodlen?
https://doodle.com/poll/i5vbdbn9d95edm9x Vi efterlyser fortfarande skinksmörgåsfixare och en
tomte för utdelning av godispåsar!

LÄSPROJEKTET ”SILENCE ON LIT”
Igår inleddes ett nytt spännande läsprojekt på Primaire som syftar till att stimulera barnens aptit för
läsning.
Mellan kl 13.30-13.45 råder tystnad då alla (inklusive lärare) läser en valfri bok på det språk man
önskar.
Vänligen se därför till att era barn alltid har med sig en bok i ryggsäcken. I CP och Maternelle GS är
det läraren som läser högt för barnen.
Vi bifogar rektor Cécile Gagneurs informationsbrev på franska.

CARREFOUR DES ETUDES ET METIERS
Alla gymnasieelever är inbjudna till denna konferens lördag 15/12.
Obligatoriskt i 1ère och även starkt uppmuntrat för Terminale och 2nde.

SKOLMATEN
Som tidigare meddelat tar företaget C’Midy över skolans matbespisning fr o m januari.
Information på ENT under rubriken ”Restauration”.
Glöm inte att senast lördag 15/12, registrera er ”på nytt” till cantinen
Detta görs via länken https://www.espace-citoyens.net/sohappy-cd78/espacecitoyens/Home/AccueilPublic, (som ni även hittar på ENT).

SKOLTRÖJOR
På det senaste elevrådsmötet beslutades att skoltröjor ska erbjudas till alla elever på collège och
lycée.
Elevrådsrepresentanter går nu runt i klasserna för att notera intresse och önskad storlek. Priset
kommer att landa mellan 15-20€. Vi hoppas de blir färdiga i början av nästa år!

KVARTSSAMTAL
En inbjudan till Sektionens kvartssamtal skickas ut före jullovet. Samtalen äger som vanligt rum i
januari och februari.

PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMAN
Bifogat finner ni protokollet från årsstämman som hölls den 15 oktober.

EXTRAORDINÄR STÄMMA
Datum för fortsättning på den ordinarie stämman samt en extraordinär stämma har satts till den 22
januari 2019, kl 20.00 i slottet. Kallelse skickas ut efter jullovet.

JULMARKNAD
Ett varmt tack till alla som var med och organiserade skolans traditionella julmarknad lördagen den 1
december.
Det blev återigen en mycket uppskattad dag med försäljning av mat och julpynt från världens alla
hörn.

KONSERT I NOTRE DAME
En mycket vacker luciakonsert arrangerades förra veckan tillsammans med Svenska Ambassaden och
Adolf Fredriks Musikklasser.
Vi vill framföra ett stort tack till de elever som var med och representerade Svenska Sektionen denna
kväll.

Vi på Svenska Sektionen önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År !

