Svenska Sektionens nyhetsbrev 22 januari 2019
Idag kom årets första snö med trafikkaos och snöbollskrig på skolgården.

KONSERT FÖR SKOLANS SLOTT ”CHATEAU D’HENNEMONT”
Fondation ARCHe anordnar fredagen 25 januari kl. 20.00 en klassisk konsert för att samla in medel till
renoveringen av Château d’Hennemont.
Insamlade medel bidrar till att slottet även i framtiden kan stå till skolans disposition. Nedan ett
meddelande från skolans rektor Isabelle Negrel:
Premier événement pour lever des fonds pour la restauration du Château d’Hennemont : le Concert
romantique, chœur à cors, offert par le Quatuor de cors et l’Ensemble vocal de Poissy, est prévu
vendredi 25 janvier à 20h à l'Agora. Cette première levée de fonds, ajoutée aux adhésions cumulées
depuis trois ans, permettra de lancer le concours d’architecte pour la rénovation du Château. Nous
finalisons actuellement avec le Conseil départemental la convention de mise à disposition du Château.
Nous sommes plus que jamais confiants dans l’avenir de notre projet.
Nous comptons sur votre présence et sur votre soutien pour montrer que toute la communauté
scolaire, les anciens et les amis du Lycée International, se mobilisent pour que le Château d’Hennemont
reste à jamais patrimoine du Lycée International et siège de la fondation que nous souhaitons y
implanter.
Pour réserver dès maintenant, rendez-vous sur le site EVENTBRITE, événement : Concert Château
d’Hennemont,ou directement en cliquant sur le lien suivant:
billets-concert-chateau-dhennemont-53704716252utm_campaign=new_event_email&utm_medium=email&utm

PÅMINNELSE :
Informationsmöte den 26 januari för 2nde och Tale (Réunion d’information à l’orientation)
 Föräldrar till elever i Terminale hälsas välkomna till Agora lördagen den 26/1 kl. 9.00. Ni
kommer att få all information om eftergymnasiala studier (Post-Bac)
 Föräldrar till elever i 2nde hälsas välkomna till Agora, samma dag, lördagen den 26/1 kl 10.30
för information inför valet till 1ère

 Föräldrar till elever i 3ème kommer att kallas till informationsmöte lördagen den 30/3. Tid
meddelas senare

EXAMENSKALENDER
Som lovat i förra nyhetsutskicket, bekräftar vi nu alla viktiga examensdatum för seconde :











Terminale
3-4 juni: Bac S (ECE)
6 juni: OIB skriftligt i språk och litteratur
7 juni: OIB skriftligt i historia och geografi
11 juni: ”Fête des terminales”
17-21 juni: Bac ES och L (skriftliga prov)
17-24 juni: Bac S (skriftliga prov)
24-29 juni: OIB muntliga prov
5 juli: Bac-resultaten publiceras på Internet (första gruppen)
6 juli: OIB-ceremoni på Les Pyramides i Port-Marly
8 juli: Bac-resultat publiceras på Internet (andra gruppen)






Première
17 juni: Français (ES & S) et Français et littérature (L) skriftligt
19 juni: Sciences (L & ES)
25 juni – 1 juli: Muntliga examen
11 juli: Resultaten publiceras






DNBI – le brevet, 3ème
6-7 juni: Muntliga prov (EPI, stage en entreprise)
Slutet av juni: Muntliga prov på sektionen
27 juni: Français & Mathématiques
28 juni: Histoire-Géographie/Education civique & Sciences

ELEVRÅDSMÖTE
Nästa elevrådsmöte äger rum torsdagen den 7 februari kl. 17.15 i klassrum 206 i den provisoriska
byggnaden.

TIPS ! SNS PARIS SEMINIARIUM
På Svenska Klubben med nationalekonomerna Andreas Bergh och Daniel Waldenström
Äger rum torsdagen den 24 januari kl 19: "Tid för efterklokhet? Andreas Bergh om lärdomar
från den svenska välfärdsstatens omdaning 1980 –2000".
Det är svårt att hitta något land bland rika demokratier som förändrat sin politik så kraftigt som
Sverige gjorde mellan 1980 och 2000. Förändringarna döljs delvis av det faktum att skatter och
offentliga utgifter fortfarande är höga i internationell jämförelse, ändå ökade graden av konkurrens

och marknadsinslag markant i det svenska samhället.
Varför gjordes reformerna? Vad har de inneburit? Och vilka lärdomar kan vi dra när vi blickar tillbaka
på utvecklingen?
Anmälan: snsfrankrike@gmail.com
Mer info via följande länk: https://www.sns.se/kalender/tid-for-efterklokhet-andreas-bergh-omlardomar-fran-den-svenska-valfardsstatens-omdaning-1980-2000/

KVARGLÖMDA PRYLAR FRÅN JULFESTEN
Vi förvarar lite kvarglömda kläder från julfesten här på kontoret. Vänligen kom förbi och hämta upp
det som är ert.

Vänligen
Elisabeth och Christian

