Svenska Sektionens nyhetsbrev 8 januari 2019
Vi önskar er alla en god fortsättning på det nya året och ser fram emot en spännande
vårtermin tillsammans.

DNBI LE BREVET – 3ème
Datum för den skriftliga, franska examinationen har vi inte fått av ministeriet än, men de
äger rum i slutet av juni.
Vi återkommer även med datum för den svenska, muntliga examinationen. Mer information
om le brevet finner ni här:
http://eduscol.education.fr/cid98239/modalites-d-attribution-du-diplome-national-dubrevet.html

PRAOBLANKETTER – 3ème
Glöm ej att PRAO-blanketterna ska signeras av företagen och lämnas in till Elisabeth senast
den 18/01.

FRANSKT INFORMATIONSMÖTE FÖR SECONDAIRE (Réunion d’information à l’orientation)
Föräldrar till elever i Terminale hälsas välkomna till Agora lördagen den 26/1 kl. 9.00 för
information om eftergymnasiala studier (Post-Bac).
Föräldrar till elever i 2nde hälsas välkomna till Agora, samma dag, lördagen den 26/1 kl 10.30.
Ni kommer att få all information inför valet till 1ère.
Föräldrar till elever i 3ème kommer att kallas till informationsmöte lördagen den 30/3. Tid
meddelas senare.

ANDRA VIKTIGA DATUM FÖR SECONDAIRE
Vi bifogar planeringen för några av vårens viktiga datum:

13-15 februari

Examination i TPE för 1ère

20 februari

OIB blanc (språk och litteratur)

22 februari

OIB blanc (historia och geografi)

11-13 mars

”Bac blanc” för 1ère och T

11-15 mars

PRAO för 3ème

6-7 & 9 maj

Brevet blanc för 3ème

Officiella datum för bacprov och skolårets slut skickas ut snarast.

DAGS ATT SKRIVA IN SYSKON
Ni som har barn med yngre syskon hemma, kan redan nu kontakta Elisabeth:
admin@sectionsuedoise.com för inskrivning till läsår 2019-2020.
Alla barn födda 2014-2015 välkomnas till förskolan (maternelle).
Har ni grannar eller vänner med svensktalande barn är vi givetvis glada att även ta emot
dem. Kontakta Elisabeth som skickar ansökningshandlingar.

ANSÖKAN OM INTEGRATION PÅ HELTID
Ansökan till heltid för externé-elever ska göras senast den 22 februari 2019.
Skicka ett franskt motivationsbrev (adresserat till Mme Gagneur – (Directrice de l ’Ecole
primarie) samt en kopia på det senaste franska betyget till
Elisabeth admin@sectionsuedoise.com
Besked om fördelade platser brukar kunna ges i mitten av juni.

VÄLKOMNA TILL KVARTSSAMTAL
Svenska Sektionens lärare välkomnar er till kvartssamtal. Inbjudan skickades ut per mail
innan jullovet.

Ni som inte har hunnit anmäla er kan göra det på Doodle-länkarna på hemsidan
https://sectionsuedoise.com/nyhetsbrev/
Plats : Christian, Peo och Marita har sina samtal på Svenska Sektionens kontor i den
provisoriska byggnaden.
Lenas och Åsas samtal äger rum i primairebyggnadens salar 203 och 204.

EXTRAORDINÄR ÅRSSTÄMMA
Vi vill påminna om att en extraordinär årsstämma äger rum tisdagen den 22 januari kl. 20.00
i Slottet.

SKOLRESA TILL BRYSSEL DEN 4-5 MAJ - GYMNASIET
Planeringen är i full gång och vi ber berörda familjer att notera datumen.

TERMINSAVGIFT
Den andra delen av läsårsavgiften kommer som tidigare meddelats att faktureras i januari.
Fakturan skickas med vanlig post i slutet av veckan.

Vi har mycket att se fram emot fram till sommaren och hälsar er varmt välkomna tillbaka!

Vänligen
Elisabeth och Christian

