Svenska Sektionens nyhetsbrev 24 maj 2022
Det blir en kort skolvecka med helgdag på torsdag och klämdag på fredag. Idag har terminale sin sista
skoldag och imorgon firas la fête des terminales på skolans område. Vi önskar alla familjer en fin
Kristihimmelsfärdshelg.

50-årsjubileum
Familjer som är kvar i höst, välkomnas att fira Svenska Sektionens 50-årsjubileum. Den 14 oktober
blir det nämligen fest i skolans slott.
Save the date redan nu! En officiell inbjudan skickas ut till föräldrarna efter sommarlovet.

Normandieresan 15-16 maj
Det blev en lyckad skolresa till Normandie med mycket historia om andra världskriget för eleverna i
4ème, 3ème, 2nd och 1ère.
Ett intressant och alltid lika rörande program med besök på Juno Beach, Mémorial de Caen, Musée
de Débarquement i Arromanches, Amerikanska Krigskyrkogården och Omaha Beach. Solen sken på
oss under nästan hela resan och flera elever tillsammans med Eva, vågade sig på ett dopp i havet.
Tack till alla elever och medföljande personal.

Klassaktiviteter
Fler klasser har nu varit iväg på skojiga aktiviteter. Återigen, tack till Er föräldrar som organiserar och
följer med på utflykterna. Nyligen har terminaleklassen varit i Parc d’Asterix, 3ème besökte Le
château de Montreuil (domaine de Madame Élisabeth) i Versailles, 5ème var på Laser game och CM2
på Jump Park. Se fler bifogade fotocollage.

Värdfamilj
Danska Sektionen söker en fransktalande värdfamilj (famille d’accueil) nära skolan till en ny elev som
börjar i 2nde FS till hösten.
Se bifogad annons.

Primaires skolavslutning
Onsdagen den 22 juni kl 18 blir det traditionell ”skolavslutning” för maternelle och primare. Alla
klasser uppträder och det bjuds på teater och sång. Primaires föräldrar hälsas välkomna. Separat
information med program skickas ut inom kort till berörda. Primaires undervisning fortsätter sedan
fram till den 8 juli då sommarlovet börjar.

Midsommarfirande
Lördag 25 juni kl 12 blir det midsommarfest och picknick i Fourqueux. Festen organiseras av
primaireföräldrarna men elever och föräldrar från collège/lycée hälsas som vanligt också välkomna
att delta. Inbjudan skickas ut inom kort.

Insamling av franska skolböcker, collège och lycée
Vi kan inte nog poängtera vikten av att lämna in de franska skolböckerna i tid till franska sidan och att
man inte kan ge dem till Sektionen.
Terminale-eleverna lämnar in sina böcker fr o m den 30/05. Avgångselever som inte har lämnat in
sina böcker kan inte delta på OIB-ceremonin.
Datum för övriga klassers inlämning meddelas på OZE.
När det gäller sektionens böcker får eleverna information om inlämningsdatum av lärarna.

Tournoi des Etoiles
I lördags var det dags för den årliga internationella fotbollsturneringen. Det gick väldigt bra för de
svenska fotbollsspelarna i år!
I kategorin Cadets (6e-5e) tog Pumas Guld i både Tournoi des étoiles och Le Championnat
I kategorin Juniors (4e-3e) tog Vikings Silver i Tournoi des étoiles och Guld i Le Championnat
I kategorin Grands (2nd-Ter) kom NLSNDk 4a i Tournoi des étoiles och 4a i Le Championnat
En mycket lyckad och festlig dag för spelare, tränare och besökare!
Grattis till alla fotbollsspelare och ett varmt tack till våra fantastiska tränare och engagerade
föräldrar!
Se bifogat dokument med flera fina foton.

Tvåspråksinlärning
Vi skickar med en inbjudan till ett forskningsprojekt för de lägre årskurserna. Maria Kihlstedt på
Université de Nanterre deltar i en forskningsstudie på uppdrag av EU gällande tvåspåkiga barn. Ni
mejlar underskrivet dokument till oss om ni går med på att era barn deltar. Studien är helt anonym
och kommer att genomföras i klassrummet med undervisande lärare.

Författarbesök
Tack till Birgitta Lindqvist, poet och författare som besökte 6ème och 2nde förra veckan. Alltid lika
roligt med författarbesök i klasserna!

Telefonproblem
Skolan har tyvärr problem med telefonlinjerna. Om ni inte lyckas nå sektionen via det vanliga
direktnumret 01 34 51 77 38 ring då skolans växel
01 39 10 94 11 och be dem koppla er till ”la Section Suédoise”. Om det inte heller fungerar, ring då
Elisabeths mobil. Vi hoppas det snabbt blir åtgärdat.

Vänliga hälsningar
Elisabeth och Eva

