Nu är vi redan inne på andra skolveckan och vi håller verkligen tummarna för att undervisningen kan
fortsätta utan avbrott!
Högstadiegrupperna började sin undervisning med kunskapspromenad runt slottet. Steget från CM-2
upp till Collège är både stort och spännande för våra elever !

Läsårsprogram
Vi bifogar återigen sektionens preliminära läsårsprogram för 2020-21.

Föräldramöten
De föräldramöten som kommer att hållas i höst, äger troligtvis rum på ZOOM. Datum och tider
skickas ut inom kort.

Läsårsavgift
Svenska Sektionens läsårsavgift delas som vanligt upp i två fakturor (september och februari).
Årets avgift blir densamma som i fjol.
Vi behåller dock samma system med möjlig justering av avgifterna i februari (efter beslut av
stämman).
Läsårsfakturan skickas ut per mail denna veckan och 50 % ska betalas in senast den 18 september.

Skolböcker
Tänk på att skicka med barnen deras svenska läroböcker till sektionens lärare senast denna veckan.
De ska återanvändas till nästkommande årskurs.

Servering av skolmat
Ett nytt beslut har fattats gällande servering av skolmat på secondaire. Både Collège och Lycée
kommer att få äta varm mat serverad av C’Midy fr o m onsdagen den 9/9. Det blir istället skolans
personal som får ta med egen lunchlåda.

Skolfoton
Skolstartens traditionnella skolfoton kommer tyvärr inte att få tas varken i de franska klasserna eller
på sektionerna. Självklart kommer vi att boka in en ny tid med vår fotograf om beslutet ändras under
läsårets gång!

Nya adresser
För att snabbt kunna uppdatera och trycka sektionens adresskatalog, behöver vi alla nya familjers
franska adresser och telefoner. Gamla familjer som har nya adressuppgifter uppmanas självklart
också maila in dem till admin@sectionsuedoise.com

Våra lärare ansvarar enligt följande tjänstefördelning
Maternelle, CP, CE1 - Andrea
CE2, CM1, CM2 – Åsa
6ème (svenska/hi) – Peo & stödlärare Åsa
5ème, 4ème, 3ème (svenska) – Eva
2nde - terminale (svenska) - Peo
5ème - terminale (hi/geo) - Marita

APELI
Ni har väl löst medlemsavgiften till skolans franska föräldraförening APELI? Här kan ni ladda ner
bulletinen.
http://www.apeli.org/sites/default/files/PDF/Bulletin%20adhesion%202020-2021_0.pdf
Information om APELI http://www.apeli.org/
Ni som är intresserade av att bli klassföräldrar i de franska klasserna, sk. parent d’élève
correspondant ”PEC”, kan anmäla ert intresse omgående via nedanstående länkar:
Lycée :
https://doodle.com/poll/33wyr8k4mvx938gw
Collège :
https://doodle.com/poll/rwc7g6w777v6p6qf
Primaire :
Contact parents- Primary School- 2020-2021
Information om att vara “PEC-förälder”:
http://www.apeli.org/content/parent-del%C3%A8ve-correspondant-pec
Har ni frågor ? Kontakta gärna sektionens APELI-representant Annika Gummesson:
annikagummesson@yahoo.fr, tel 06 50 19 27 01.

CDI – skolans bibliotek
Skolans bibliotek för collège och lycée som ligger i den stora glasbyggnaden Agora, öppnar för
eleverna fr o m den 14/9.

Check into France
Föreningen ”Check into France” välkomnar till ett par webseminarier på engelska för nyanlända

familjer under vecka 39.
Nyttig information om det vardagliga livet i Frankrike ges. Inbjudan skickas ut separat inom kort.

Club Internationals fotbollsaktiviteter
Elever på Svenska Sektionen som är intresserade av att spela fotboll med sektionens lag kan kontakta
Jacob Lönnqvist på mail jacob.v.lonnqvist@gmail.com eller telefon 06 16 40 58 27 för inskrivning.
Träning sker i regel lördag eller söndag förmiddag och eleverna spelar ett drygt tiotal matcher på
söndagar under säsongen i ett seriespel inom lycéet, samt en turnering på våren. Uppehåll under
skollov.

Välkomstkaffe för sektionens nya familjer
Lördagen den 5 september bjöd sektionen in alla nya familjer till ett välkomstkaffe. Förutom Eva och
Elisabeth var sektionens styrelse, APELI- och Club Internationalrepresentanter på plats. Det blev en
lyckad informationsstund som gav svar på många frågor efter barnens första skolvecka.

Vänligen
Eva och Elisabeth

