Svenska Sektionens nyhetsbrev 10 maj 2022
I går öppnade skolan efter två veckors vårledighet. Vi hoppas alla elever har haft ett vilsamt lov!

Apeli
Vi påminner om APELIS medlemsavgift för de som fortfarande inte har betalat. Tänk på att det är
viktigt att stötta skolans föräldraförening.
Se bifogat brev.

Klassfoton
Nästa vecka är det dags för sektionens årliga klassfotografering :
MÅNDAG 16 MAJ
CP

14.10

CM2

14.40

ONSDAG 18 MAJ
1ère

14.00

TORSDAG 19 MAJ
4ème

12.20

5ème

12.50

CE1

14.20

6ème

14.50

2nde

15.55

FREDAG 20 MAJ
TALE

9.30

CM1

10.00

MATERNELLE

10.20

3ème

11.55

CE2

14.00

Klassaktiviteter
Fler klasser har varit på utflykt. Här ser vi CP som besökte France Miniature och 4ème som bowlade.
Varmt tack till medföljande klassföräldrar och alla ni som har varit med och organiserat dessa
uppskattade elevfrämjande aktiviteter!

Författarbesök
Författaren och akademiledamoten Jila Mossaed besökte eleverna i collège och lycée fredagen före
lovet. Hon presenterade sin nyöversatta diktsamling och talade kring temat exil och flykt. Verkligen
roligt med ett så celebert besök!

Poesiafton
Onsdagen den 20 april bjöd eleverna i 6ème, Peo, Mia och Anna Rosset in föräldrarna till en mycket
uppskattad poesiafton med sång i Agora.

Fortbildning
Peo har varit på fortbildning och besökt Anna Withlocks gymnasium i Stockholm under vårlovet.
Alltid lika inspirerande att utbyta idéer med svenska lärare och elever!

Ny lärarkandidat
Åsa Lindeberg har nu återvänt till Sverige och sektionen välkomnar den nya praktikanten Monika
Lenard. Det är otroligt roligt och lärorikt för oss alla. Monika utbildar sig till lärare i svenska och
juridik på Lärarhögskolan i Stockholm.

För dig som vill engagera dig i styrelsen
En påminnelse om att valberedningen söker 3-4 kandidater till Svenska Sektionens styrelse inför
årsmötet i höst. Vi söker främst föräldrar som vill engagera sig och som skulle tycka det vore roligt att
sitta i styrelsen men gärna också en person med juridisk bakgrund. Har du frågor eller kanske redan
nu vet att du vill engagera dig så kontakta någon av följande :
Catharina Denysiak
catharinadenysiak@gmail.com

tel. 0662761730

Caroline Kragerud
caroline.kragerud@hotmail.com

tel.0601250582

Lotta Costa Eriksson
lottacosta@gmail.com

tel.0783610795

Skolresa till Normandie
På söndag-måndag bär det av till Normandie för klasserna 4ème, 3ème, 2nde och 1ère.
Mail med detaljerad information skickas ut imorgon till alla berörda familjer.

Familjer som flyttar
Familjer som flyttar till nästa läsår ombeds snarast meddela sektionen admin@sectionsuedoise.com.
Skolan har stor efterfrågan på platser och vi har kö till flera årskurser. Den franska ledningen kräver
att vi meddelar vilka elever på sektionen som slutar och därmed säger upp sina platser. Att veta
elevantal i god tid förenklar naturligtvis även sektionens budgetarbete inför det nya läsåret.

Vänligen
Elisabeth och Eva

