Svenska Sektionens nyhetsbrev 5 juli 2022
Skolan stänger för sommarlov på fredag 8/7. Men först ser vi fram emot att fira sektionens
studenter.
Ett stort grattis till era fantastiska resultat som affischerades idag. Det här gjorde ni verkligen bra!
I eftermiddag samlas vi för mösspåtagning och ikväll blir det middag på Svenska Klubben i Paris.
Imorgon avslutas festligheterna med traditionell ceremoni och diplomutdelning i les Pyramides.

Vi önskar våra studenter varmt lycka till med framtida projekt och alla elever ett härligt och
välförtjänt sommarlov!

SOMMARHÄLSNING FRÅN STYRELSEN
Kära barn och föräldrar på Svenska Sektionen,
Läsåret går mot sitt slut och vi längtar nog alla efter ledighet och slappa dagar på stranden med nära
och kära. Även detta läsår kom ju att domineras av olika pandemi-restriktioner men som tur var så
kom lite av det ”vanliga” livet tillbaka under våren. Vilken glädje och lättnad när vi fick träffas i större
grupper än tidigare, barnen och personalen ta av sig maskerna i skolan och flera aktiviteter och
uppträdanden återigen tog plats vid sidan av den vanliga undervisningen. För Terminal och 1ère blev
Stockholms-resan äntligen av, och för 4ème-1ère blev Normandie-resan äntligen verklighet, efter
flera år av väntan. Det var så härligt att vara på primäravslutningen och höra och se alla duktiga barn
sjunga och spela teater. Och en stor glädje att så många familjer var med på det fina Midsommarfirandet och trotsade vädret. Det är ju alla dessa firanden och sammankomster som gör vår skola och
Svenska Sektionen speciell och skänker mycket glädje åt oss alla, stora som små.
Styrelsen har träffats vid sex tillfällen detta läsår. Vi har bland annat diskuterat OIB:n som blir BFI,
föreningens ekonomi, sektionens IT, det stundande jubiléet som äger rum den 14 oktober och
mycket annat. Vi passar på att tacka Andrea Peterffy för hennes två år hos oss och önskar Andrea
lycka till med sitt nya liv i Sverige. Och vi är glada att hälsa Cecilia Somell varmt välkommen till
Sektionen och hoppas att hon ska trivas i personal-laget. Tack också till vår fina personal för årets
insats, vi önskar er alla en avkopplande semester.
Avslutningsvis önskar vi årets Terminal-elever lycka till med nästa steg i livet och hoppas att vi får
tillfälle att höra om vad ni tar er för framöver.
Allt gott och en härlig sommar önskar
Styrelsen

INFORMATION NYTT LÄSÅR 2022-23
PERSONALENS SAMMANSÄTTNING
Rektor
Administratör
Maternelle och primaire
Primaire och collège
Collège och lycée
Collège och lycée
Collège och lycée

Eva Stenberg
Elisabeth Claesson
Cecilia Somell
Mia Kärrbrand
Peo Casselryd
Eva Stenberg
Marita Haggren

NYA ADRESSER
Tänk på att meddela ev. adressändringar och nya telefonnummer innan sommaren till
admin@sectionsuedoise.com

LÄSÅRSPROGRAM
Vi bifogar sektionens preliminära läsårsprogram.

LÄSÅRSAVGIFT
Läsårsavgiften delas som vanligt upp i två fakturor (september och februari). Den första fakturan
skickas hem till familjerna vid skolstart.

DATUM SKOLSTART
Måndag 29 augusti
Sektionen öppnar

Tisdag 30 augusti
ÖPPET HUS för familjer med heltidselever i maternelle-T, kl 14-17
Ingång via skolans huvudentré 2 bis rue du Fer à Cheval. Bifogad pdf ”laissez passer” ska visas upp på
mobilen.

Torsdag 1 september
Skolstart heltidselever i Primaire, collège normalklass, FS-elever i collège och 2nde
Primaire CM1 och CM2

08h45-09h05

Maternelle Grande Section

08h45-09h30

Primaire CE2

09h05-09h25

Primaire CE1

09h25-09h45

Primaire CP + Alla FS klasser (CE1, C2, CM1, CM2-FS)

09h45-10h05

Collège 6ème och 5ème

Tider meddelas
i slutet av juli

Collège 4ème och 3ème

”

FS-elever collège och 2nde

”

Fredag 2 september
Skolstart elever på lycée
(elever i collège och 2nde FS är lediga denna dag)

Terminale

Tider meddelas
i slutet av juli

2nde och 1ère

”

Informationsmöte sektionens förskoleföräldrar (barnen stannar i sina franska skolor) kl 9-10
(maternelle PS, MS, GS)
Plats : Svenska Sektionens klassrum i förskolan

Måndag 5 september
Heltidseleverna börjar läsa efter ordinarie schema.

Fr o m onsdag 7 september
Start för sektionsundervisning på primaire med externé-elever enligt följande schema :

måndag

CE1

08.45- CP
12.00 CM2

13.3016.15

tisdag

CE2

08.45- MAT GS,
12.00 MS
CM1

13.3016.15

onsdag

CP

08.4512.00

torsdag

CM2

08.45- CE1
12.00

13.3016.15

fredag

MAT GS, MS,
PS
CM1

08.45- CE2
12.00

13.3016.15

OBLIGATORISK SVENSK SOMMARLÄSNING - COLLEGE OCH LYCEE
Blivande Terminale:
Valfri nordisk bok (facklitteratur, pjäs,deckare etc)
Blivande 1ère:
Kejsarn av Portugallien (Selma Lagerlöf)
Blivande 2nde:
Pojken i randig pyjamas (John Boyne)
Blivande 3ème: Naiv Super (Erlend Loe)

Blivande 5ème och 4ème Valfri nordisk bok (facklitteratur, pjäs,deckare etc)
Blivande 6ème Den osynliga flickan (Déborah Ellis)

Böckerna har delats ut till eleverna, förutom de valfria förstås.
Alla böcker redovisas för undervisande lärare vid skolstarten.

OBLIGATORISK FRANSK SOMMARLÄSNING - COLLEGE OCH LYCEE
Vi bifogar information om vilka franska sommarböcker elever i collège och lycée ska läsa.
Böckerna kommer redovisas vid skolstart eller under läsåret.

INSKRIVNING NYA FS-ELEVER COLLEGE OCH LYCEE
Blanketter delas ut av lärarna första skoldagen.

INSKRIVNING HELTIDSELEVER PRIMAIRE
Blanketter laddas ner och överlämnas till den franska läraren på ÖPPET HUS
https://lycee-international-stgermain.com/wp-content/uploads/2022/07/dossier-dinscription-atemps-plein-LI-2022-23.pdf

INSKRIVNING EXTERNE-ELEVER PRIMAIRE
Fyll i bifogade blanketter och returnera denna veckan till admin@sectionsuedoise.com

Trevlig sommar! Vi ses till hösten.
Elisabeth, Eva och lärarna

