Svenska Sektionens nyhetsbrev 4 oktober 2022
Trevlig kanelbullens dag!
En bra start på dagen för Sektionen som fick nybakade bullar levererade till kontoret. Ett varmt tack
till den omtänksamma bagaren.

SEKTIONENS ÅRSMÖTE
Styrelsen bjuder in till stämma den 17 november kl 19.30 i Agora. Tänk på att ert deltagande är
viktigt. En kallelse skickas ut per mail i god tid före mötet.

SEKTIONENS ADRESSKATALOG
Årets adresskatalog revideras och trycks i dagarna och delas ut via eleverna före höstlovet. Sista
chansen denna veckan att skicka in nya adresser och telefonnummer till
admin@sectionsuedoise.com

NYVALDA KLASSFÖRÄLDRAR
Klass
T
1ère
2nd
3ème
4ème
5ème
6ème
CM2
CM1
CE2
CE1
CP

Lotta Eriksson
Claes Jonsson-von Sydow
Christine Ingemarsson
Karin Tane
Lotta Eriksson
Anna Lönnqvist
Karin Palm-Jensen
Sofia Johansson
Christine Ingemarsson
Sophia Helbert-Johansson
Helen Ronen
EFTERLYSES ! Kontakta Cecilia

Annika Gummesson
Kristina Barat-Bergeré
Tina Darcel
Jenny Bastide
Karin Palm-Jensen
Paula Joandet-Dahlén

Mat

Sandra Eriksson

Charlotte De Carpentier

Charlotte De Carpentier
Charlotta Fedele
Caroline Kragerud
Lina Rosse
EFTERLYSES !

APELI
Glöm inte att APELI-rösta (val av representanter till den franska föräldraföreningen) senast på fedag
7/10, kl 12. Röstbrev har skickats hem med eleverna och mer information om röstningen finns på
OZE. Har ni frågor? Kontakta gärna vår svenska APELI-representant Renée De Lubersac
witenius@yahoo.fr

PRAO 3ème
Eleverna i 3ème gör sin obligatoriska praktik den 16/01/2023 – 20/01/2023.
Bifogad blankett (convention de stage) ska fyllas i och lämnas in i 3 exemplar tillsammans med en
kopia på elevens försäkring (attestation d'assurance responsabilité civile) till Elisabeth senast den 7
december.

RAST PÅ COLLEGE OCH LYCEE
Den 7-10 november testar franska skolledningen möjligheten att införa en 15 minutersrast och
välförtjänt paus för elever och lärare på collège och lycée. I nuläget disponerar de 5 minuter mellan
varje lektion för att byta klassrum. Med det nya förslaget dras de ner till 4 minuter och en 15
minuters rast införs under förmiddagen. I slutet av testveckan kommer en utvärdering att göras av
elever och lärare. Först efter det, tar skolledningen ett beslut om ev. nya tider på schemat.

Vänligen
Elisabeth och Eva

