
 

 

Svenska Sektionens nyhetsbrev 10 mars 2020 

 
 
PARCOURSUP – INSCRIPTION POST BAC 
Sista datum för inskrivning till Parcoursup för terminaleleverna är torsdagen den 12 mars kl 23.59 ! 
För mer information, tveka inte att kontakta skolans nya franska SYO Claire Alemi-Cronier 
Hon finns anträffbar i sal 305 i byggnad Edgar Scherer den 12 mars om eleverna har frågor. 
Alternativ : telefon 01 78 64 33 29 / claire.alemi-cronier@ecollege.yvelines.fr 
 

 

INFORMATIONSMÖTE INFÖR 2nde 
Föräldrar med barn i 3ème hälsas välkomna på franskt informationsmöte om att börja i seconde, 
lördagen den 28 mars, kl 9-10.30.  
Plats ”le grand réfectoire” (skolmatsalen i den nya byggnaden). 
 
 
 
CONSEILS DE CLASSES 
Betygskonferenser för samtliga klasser på collège och lycée pågår just nu och avslutas tisdagen den 
17 mars. 
Primaires konferenser äger rum den 19-27 mars. 
 

 
APELI 
Sektionens APELI-representant Annika Gummesson, bifogar protokoll från APELIS möte med 
företaget C’Midy (cantinen) från den 5 februari.  
Hon meddelar att man arbetar med förbättringar och lösningar med diverse problem men att det 
tyvärr ofta tar lång tid.  
Om ni har andra « cantine-relaterade » frågor än de som tas upp i protokollet, tveka inte att höra av 
er till Annika annikagummesson@yahoo.fr 
 
 

CLUB INTERNATIONAL 
Fredagen den 20 mars kl 20 är det dags för “The Mamas & Papas” - kabaret på skolan! Se bifogad 
information med biljettförsäljning.  

 
 
SEKTIONEN FYLLER 50 ÅR  
Som tidigare meddelat fyller Svenska Sektionen 50 år 2022. Detta måste vi så klart fira. Styrelsen har 
blivit kontaktad av en före detta förälder, Fredrik Skiöldebrand, som erbjudit sig att göra en skrift om 
sektionen och om vår historia. Ett mycket trevligt initiativ och vi letar nu efter föräldrar som 
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tillsammans med Fredrik kan driva detta projekt.  Om du har idéer, tycker om att skriva, är duktigt på 
foto, layout osv - hör av dig snarast till ordförande Eva von Sydow, 06.68.78.24.24; eva.von-
sydow@wanadoo.fr.  
 
 
 
LAGERFÖRVARING EFTERLYSES 
Vem kan förvara sektionens festmaterial? Det rör sig om ett antal lådor med diverse 
festdekorationer, nermonterad julgran, glas, kastruller, värmplattor mm. Det skulle vara betydligt 
enklare för sektionens festkommittéer att ha allt material samlat på en och samma plats.  
Du som har lite extra plats hemma i garaget eller någon annanstans, vänligen hör av dig till oss. Ett 
stort tack på förhand! 
 
 
 
Vänligen  
Eva och Elisabeth 
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