Svenska Sektionens nyhetsbrev 14 juni 2022

Skolstart hösten 2022
APELI organiserar Öppet Hus tisdagen den 30 augusti kl 14-17. För att komma in på skolan denna
dag krävs som vanligt ett sk ”laissez- passer”. Ingång via skolans huvudentré, 2 bis rue du Fer à
Cheval. Se bifogad pdf att ladda ner på telefonen redan nu eller att visa upp på papper.
Undervisningen startar 1 september. Detaljerad information om de första skoldagarna skickas ut med
sista nyhetsbrevet innan sommarlovet.

Journée d’accueil inför 6ème
Onsdagen den 22 juni samlas alla blivande 6ème-elever på Collège International tillsammans med en
förälder.
kl 12.15-13.30 Vi äter medtagen pick-nick, sektionsvis i slottsparken
kl 13.30-15.00 Informationsmöte i Agora
Vi avslutar med rundvandring på skolan tillsammans med sektionschef Eva. Inbjudan kommer att
skickas hem från franska sidan.

Primaires skolavslutning
Varmt välkomna till Agoras amfiteater onsdagen den 22/6 kl 18.00. Respektive lärare informerar
klasserna vilken tid man ska samlas.
CM2-eleverna hinner förmodligen inte åka hem mellan Journée d’accueil och samling för teater så
tänk på att skicka med dem något extra att äta.
Undervisningen fortsätter sedan ett tag till och sista skoldagen blir torsdagen den 7 juli!

Midsommar
Vi önskar alla familjer och elever varmt välkomna till Sektionens midsommarfest den 25 juni kl 12. Se
bifogad inbjudan med obligatorisk anmälan till: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yu_NpakBDKNugshXzIbZJfkm5oDVTVi0XWbMPqvstE/edit?usp=sharing
eller per mail till hsegerstern@hotmail.com. Ange antal vuxna och barn för inköp av fördrink. Alla
som vill är välkomna att plocka grönt och blomster för att klä stången fredagen den 24/6 kl 9. Vi möts
på ängen bredvid tennisen i Fourqueux. Tag med handskar och egen sekatör. Anmäl er gärna :
https://doodle.com/meeting/participate/id/boYjGOBe

Personal och rekrytering
Mia Kärrbrand fortsätter att arbeta hos oss nästa läsår och det är vi mycket glada för. Andrea lämnar
oss tyvärr för att återvända till Sverige och vi önskar henne varmt lycka till. Cecilia Somell, tar över

hennes tjänst fr o m september och kommer hit för att arbeta några dagar parallellt med Andrea
innan sommarlovet. Allt för att överlämnandet ska ske så smidigt som möjligt. Övrig personal
fortsätter sina respektive tjänster.

Nya adresser
Om ni flyttar under sommaren, tänk på att redan nu maila era nya adressuppgifter till :
admin@sectionsuedoise.com

Besked om heltidsplatser primaire
Besked om intagning på heltid i CP-CM2 kan ges i slutet av juni när alla tester är avklarade och skolan
vet exakt hur många platser som blir lediga.
Vid frågor kontakta Elisabeth.

Kontorets telefon
Pga av bestående problem med skolans direktlinjer kommer vi byta telefonnummer fr o m
september. Som tidigare meddelat ber vi er tills vidare ringa oss via skolans huvudväxel 01 39 10 94
11 och be dem koppla er till la Section Suédoise. Ni kan också ringa Elisabeths mobil 06 62 51 24 04.
Sektionens nya nummer meddelas vid skolstart.

Skolfoton
Alla klasser utom 3ème har fått sina skolfoton. 3ème-eleverna kan komma in och hämta sina foton
på Sektionen under Brevet-veckan.

Inlämning av sektionens böcker
Alla romaner (högstadiet och gymnasiet) ska vara inlämnade till sektionen innan sommaren. Franska
sidan meddelar datum för inlämning av franskt läromedel. Notera att inga franska böcker kan ges till
sektionen eller lämnas in på kontoret.

Inskrivning i collège läsår 2022-23
Inskrivningsformulär laddas ner på https://lycee-international-stgermain.com/en-5eme-4eme-3eme/
Det ska fyllas i, signeras och skickas till viescocollege.li@ecollege78.fr senast den 17 juni.

Inskrivning i 1ère och T läsår 2022-23
Gjordes den 9 och 10 juni.

Inskrivning i 2nde läsår 2022-23
Görs efter besked om antagning som ges i början av juli.

Inskrivning i primaire heltid läsår 2022-23
Inskrivningsformulär laddas ner från primaire-skolans hemsida: https://lycee-internationalstgermain.com/ecole/presentation-ecole-primaire/ och ska överlämnas till den franska klassläraren
första skoldagen i september.

Inskrivning i primaire externé läsår 2022-23
Externéblanketter skickas ut på fredag till berörda elever och ska returneras till Elisabeth innan
sommarlovet.

Vänligen
Elisabeth och Eva

