Svenska Sektionens nyhetsbrev 8 november 2022
Välkomna tillbaka efter höstlovet!

SVENSKA SEKTIONENS 50-ÅRSJUBILEUM
Vilken fantastisk jubileumsfest det blev den 14 oktober! Ett varmt tack till alla som har varit med och
organiserat denna minnesvärda kväll.
Fotolänk från festen :
https://drive.google.com/drive/folders/1RyxWIrD4EzjleujL0ZHccuWmByNsQ9Nl?usp=sharing
Den fina jubileumsboken finns att köpa för 10 euros/st på Svenska Sektionens kontor. En perfekt
julklapp!
Vi delar även ut en gratis bok till varje familj nästa vecka via eleverna. Alla klasser kommer få fira
tillsammans med sina lärare och Sektionen hoppas få bjuda på prinsesstårta och saft.

ÅRSMÖTE
Innan höstlovet skickade Styrelsen ut en inbjudan till Sektionens årsmöte som äger rum den 17
november kl 19.30 i Agora.
Tänk på att ert deltagande är viktigt. Anmälan till admin@sectionsuedoise.com
Ni som inte kan delta ombeds skicka in bifogad fullmakt.

LÄSÅRSPROGRAM
Vi bifogar ett uppdaterat program över årets aktiviteter. Smärre förändringar kan ske under läsårets
gång.

SEKTIONENS JULFIRANDE
Fredagen den 9/12 bjuder eleverna i samtliga klasser (Mat-T) in alla föräldrar till en luciakonsert kl
18.30 i Agoras amfiteater.
Efter konserten hoppas vi utomhus få bjuda stora och små på lite dricka med tilltugg. Tillställningen
organiseras av föräldraföreningen och leds av en festkoordinator som utses av Styrelsen. Detaljerad
information om julfirandets arrangemang kommer i nästa nyhetsbrev.

LUCIATÅG COLLEGE OCH LYCEE
Luciaträningen för alla elever i 6ème-T inleds tisdagen den 22 november kl 16.15 i Agoras amfiteater.
Se bifogad planering över träningar och uppträdande som även delas ut till eleverna.
Observera att Luciaträningen är obligatorisk. För elever som har fransk lektion dessa tider kan
sektionen begära ledigt.

LUCIATÅG MATERNELLE OCH PRIMAIRE
Primaires elever tränar på lektionstid.
Fredagen den 9/12 lussar förskolans elever på lektionstid inför sina kamrater på de andra
sektionerna.
Onsdagen den 14/12 lussar CP-CM2 på lektionstid inför sina franska klasskamrater.
Detaljerad information gällande luciafirandet i dessa klasser skickas ut av Mia och Cecilia.

EXTRA LUCIAUPPTRÄDANDE
Sektionen har fått erbjudande om att framträda i Saint Sulpice tillsammans med Adolf Fredriks
musikklasser på kvällen tisdagen den 6 december.
I år blir det eleverna i premièreklassen som deltar.

LUCIAKLÄDER
Alla elever måste ta med egen utrustning. Flickorna behöver lucialinnen, elljus och glitter för hår och
midja. Pojkarna behöver långa stjärngosseskjortor, strutar och stjärnor.
Sektionens linnen lånas endast ut till elever på primaire.
Vi har inga stora storlekar i lager som passar collège- och lycéets elever. Så tänk på att skaffa er
utrustning i god tid!

CLUB INTERNATIONALS JULMARKNAD
Som vi tidigare meddelat organiseras skolans uppskattade julmarknad lördagen den 26 november. Ni
föräldrar, tänk på att anmäla er snarast till Sektionens julateljéer. Se bifogad planering.

PRAO 3ème
Eleverna i 3ème gör sin obligatoriska praktik den 16/01/2023 – 20/01/2023.
Vi påminner om att ”les conventions 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.

Vänligen,
Elisabeth och Eva

