Svenska Sektionens nyhetsbrev 16 februari 2022
På lördag börjar vinterlovet. Vi önskar alla elever en härlig och välförtjänt ledighet. Nu tar vi nya
krafter och ses igen den 7 mars!
Vi har inför våren glädjande nyheter angående Normandie-resan. Skolan har släppt på
reserestriktionerna inom Frankrike så vi kommer att kunna genomföra Normandie-resan om
ingenting förändras i det sanitära läget. Eleverna i 4ème, 3ème, 2nd och 1ère erbjuds att följa med
på resan som kommer att ligga 15-16 maj. Vi återkommer med mer detaljerad info kring program och
kostnad.

Digitalt författarbesök
Efter att ha läst Dilsa Demirbag-Stens bok Stamtavlor fick gymnasie-eleverna författarbesök i det
svenska klassrummet. Tack till författaren Dilsa för ett intressant webbinarium med frågestund förra
veckan.

Konferens på Svenska Klubben om EU:s framtid
Elever från 1ère-gruppen deltog i konferens med Christian Leffler, fd chef för EU:s utrikestjänst EEAS,
om ”why we need more Europe”
i regi av Swedish Policy Forum Paris och Le Cercle Suédois. Eleverna fick en egen pratstund med
Christian efter konferensen i le Salon Nobel på Svenska Klubben.

Primaire
Eleverna på primaire har arbetat med att göra recept och följa instruktioner. De har gjort
chokladbollar och fick på så vis pröva på att följa instruktionerna och recepten även praktiskt.

Utställning i skolans CDI
Sista veckan för att besöka bibliotekets fina utställning som lånats ut av Cartooning for Peace
Association, ett internationellt nätverk av engagerade presstecknare. Den kallas ”Cartoons for Peace”
– ”Dessins pour la paix” och tar upp aktuella teman som yttrandefrihet och pressteckningar.

Teater
FSE och skolans teatergrupp presenterade sin föreställning i Agora två kvällar förra veckan. I år
spelade eleverna pjäsen ”Wanted Petula” av Fabrice Melquiot. Personalen var på plats för att
applådera denna unga trupp varav fyra talanger deltog från Svenska Sektionen: Jonathan 6-3, Edmon
6-5, Axel 5-1 och Audrey 4-1.

PRAO 3ème och önskemål inför 2nd
Obligatorisk praktik för alla elever i 3ème den 7-13 juni. Praktikavtalen (Conventions de stage) som
har skickats ut till eleverna via OZE, ska undertecknas i 3 exemplar och lämnas in till Elisabeth på
sektionen senast den 10 maj. 3èmes sista skoldag blir den 3 juni. Eleverna bör passa på att söka
praktikplats nu under vinterlovet.
Den 26 januari, fick alla 3ème-familjer ett mail om vad som ska fyllas i online angående elevernas
önskemål om gymnasieval.
Hittills har bara hälften av familjerna gjort sina ”voeux”. Monsieur Cuin-Taffin påminner om att det
ska göras senast fredag denna veckan, 18/2.

Val av specialiteter inför 1ère
Bildspel och sammanfattning från måndagens informationsmöte för 2ndes föräldrar finns nu online
på OZE under rubriken, ”Actualités Parents d’Elèves”.

Informationsmöte med sektionens studievägledare
En inbjudan till informationsmötet imorgon 17/02 kl 19 för föräldrar i terminale och première skickas
ut separat till berörda.

Lärarkandidat
Efter lovet kommer Åsa Lindeberg från Stockholms Universitet att praktisera på sektionen. Hon
stannar fram till vårlovet.

Trevligt lov!
Vänligen
Eva och Elisabeth

