Svenska Sektionens nyhetsbrev 9 november 2021
Välkomna tillbaka efter höstlovet!
Ikväll håller president Emmanuel Macron tal. Om nya sanitära protokoll skulle införas i skolorna
informerar Lycée International som vanligt om detta på OZE för secondaire och via PEC-föräldrarna på
primaire. I nuläget har sektionen fått tillstånd att genomföra vår efterlängtande julfest med luciatåg i
den form som restriktionerna tillåter, vilket vi är mycket glada för!

JULFEST
Sektionens julfest inleds kl 18.30 med luciatåg i Agoras nya amfiteater.
Efter uppträdandet fortsätter festen med mat, dryck och dans kring granen i slottets salonger.
Festen organiseras av föräldraföreningen och leds av en festkoordinator som utses av Styrelsen.
Separat information om festens arrangemang kommer inom kort.

LUCIA PRIMAIRE
På Primaire och maternelle firas Lucia klassvis med respektive lärare, precis som förra året.
Eleverna på primaire (CP-CM2) övar med Anna Rosset inför sitt uppträdande på julfesten.
Mia och Andrea informerar som vanligt berörda föräldrar.

LUCIA COLLEGE OCH LYCEE
Luciaträningen för det stora luciatåget inleds torsdagen den 18 november kl 16.15 i Agoras nya fina
amfiteater. Se bifogad information som även delas ut direkt till eleverna i 6ème-T.

EXTRA LUCIAUPPTRÄDANDE
Som tidigare informerat, har våra elever fått erbjudande att framträda i Saint Sulpice tillsammans
med Adolf Fredriks musikklasser på kvällen tisdagen den 7 december.

Vi hoppas att många elever (CM1-T), inklusive en Lucia, vill delta ! Anmälan snarast till Eva :
direction@sectionsuedoise.com

JULMARKNAD
Club Internationals uppskattade julmarknad blir den 27 november. Klubbens nyhetsbrev bifogas med
information om bl a The Mamas and the Papas concert classique 19/11, coffee-mornings i Fourqueux
med Check in to France 15/11 och 13/12, Ciné-Club med start den 18/11 ...

CONSEILS DE CLASSE
Primaires conseils startar redan nästa vecka. Collèges och 2nds conseils börjar den 30/11. Därefter
skickas betygen som vanligt hem till alla familjer. Première och terminale som följer ett
”tvåterminssystem” har inte conseil förrän i slutet av januari.

SYV - GYMNASIET
Torsdagen den 20 januari kommer studievägledare Lars Nyström till skolan för att informera årets
terminale-elever om högskolestudier i Sverige. Även eleverna i première och terminale kan boka in
sig på individuella samtal med Lars. Ett informationsmöte för gymnasieföräldrarna organiseras på
kvällstid.

STUDIERESA TILL STOCKHOLM
Ett stort tack till våra elever i première och terminale som deltagit i Stockholmsresan tillsammans
med Marita, Peo och Eva den 20-25 oktober.
Många spännande programpunkter genomfördes under veckan med t ex besök på FN-seminarium,
besök i Riksdagen, Martin Ådahl, fd elev numera riksdagsledamot, Socialdepartementet, Christoffer
Lundberg enhetschef, elevguidning i Gamla Stan, Handelshögskolan, KTH, Armémuseet,
Nationalmuseum, , Orionteatern, Dramaten, Oscarsteatern, Uppsala Universitet, guidning i Uppsala,
bowling och pizzakväll.

ÅRSMÖTET
Ett varmt tack till alla föräldrar som deltog på årets digitala årsstämma torsdagen den 21 oktober.
Årsmötets protokoll skickas ut per mail från styrelsen inom kort.
Den nya styrelsen ser ut enligt följande :
Eva von Sydow – ordförande
Anna Segura
Jacob Lönnqvist
Linn Lucia
Maria Sellam
Hannes Svensson
Renée De Lubersac blir sektionens nya APELI-representant och Annika Gummesson har blivit invald i
APELIS styrelse.

Vänligen
Eva och Elisabeth

