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N°31
17/01/2011

Dans vos agendas На замітку:
26/1 Conseil d’école (représentants
école primaire)
1er/2 Conseil d’établissement
(représentants des parents)
27/1 Réunion d’information pour le
voyage de la classe de Seconde à Londres
Vacances d’hiver du 25 février au 14
mars
INFOS DIVERSES Різне
Dans les boites aux lettres (ou les cartables des élèves) :
<> Les factures pour la 2e période Merci de prendre contact avec la comptabilité (200 19 95) pour toute question.
<> Les confirmations d’inscriptions
pour les clubs du 2e trimestre.
<> Les bulletins scolaires du 1er trimestre. Ils sont à rapporter signés à
l’école.
19/21 janvier, Mme Kusmierczyk
(CM2) se rendra à Prague pour un stage de formation AEFE « Une entrée
dans l’étude de la langue française :
l’orthographe »). Son remplacement est
assuré par Mme Dubois.
RAPPEL: La commission cantine met
à votre disposition une adresse mail
pour toute remarque, question ou suggestion : cantineadk@hotmail.com
OFFRE D’EMPLOI
Nous recherchons un professeur
d’EDUCATION PHYSIQUE et SPORTIVE (EPS) pour les classes de lycée
(CV et lettre de motivation à
rh@adk.org.ua)

NOUVEAU ! Новини!
Le laboratoire est maintenant doté de
2 paillasses toutes neuves. Et les
élèves et leurs professeurs de sciences, Mme Labé et MM Dalar et Mambo les ont déjà mis à l’épreuve des
Travaux Pratiques ! (ci-contre les 5e)

NOUVEAU ! Новини!
Le site web du lycée se métamorphose…
Retrouvez toutes les informations utiles, et
bien d’autres encore sur le site
www.lyceeadk.com/adk (le calendrier, l’actualité, les archives, les programmes, les
formulaires, les émissions de radio, les menus, les offres d’emploi…) sur un site complètement « relooké ». Les élèves du secondaire (et leurs parents) ont désormais un
cahier de texte électronique où suivre le travail « maison ». Il y a même un « flux RSS »
pour ne vraiment rien rater ! (Le métier de
cancre va devenir difficile…)
A ne pas manquer : la remarquable page de
la moyenne section: www.lyceeadk.com/
ms

Nouveau ! Новини!
Les clubs et activités extrascolaires du 2e trimestre. Au programme : jeux de société, initiation à l’anglais, au russe, perfectionnement en
français, échecs, escrime, théâtre, chorale, wu
-chu, arts visuels, gymnastique, danse, musique, origami et activités manuelles...

NOUVEAUX ! Новини!
Bienvenue à Marion JOZWIAK en petite
section, à Mariya OBUKHOVSKA en
moyenne section, à Camille RIGAUDON
en CP jaune, à Nicolas JOWZIAK et Fantine RIGAUDON en CM2 ainsi qu’à leurs
familles.
Au revoir à Daryna CHEREPERIOUK
(LACOT), petite section
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N°31
17/01/2011

Dans vos agendas На замітку:
26.01 Рада школи ( представники
від батьків молодшої школи )
01.2 Рада навчального закладу
(представники від батьків школи )
27.01 Інформаційні збори щодо
подорожі 10 класу до Лондону
Зимові канікули з 25 лютого д 14
березня
INFOS DIVERSES Різне
У поштових скриньках ( чи у
портфелях учнів ) :
<> Рахунки на оплату за 2
триместр З будь-яких питань
звертайтесь до відділу бухгалтерії
(200 19 95).
<> Підтвердження запису на клуби
у 2 семестрі.
<> Шкільні табелі за 1 триместр.
Підпишіть та поверніть їх до школи.
19/21 січня, Пані Кусмерзік (CM2)
від'їжджає на стажування до Праги в
рамках плану підвищення
кваліфікації AEFE « Початки аналізу
французької мови : орфографія »).
Пані Дюбуа буде проводити заміни.
Нагадування: Комісія з питань
харчування чекає на ваші
побажання та зауваження :
cantineadk@hotmail.com
OFFRE D’EMPLOI ВАКАНСІЇ
Ми шукаємо вчителя фізичної
культури для старших класів
ліцею ( резюме та мотиваційний
лист надсилайте на адресу
rh@adk.org.ua)

NOUVEAU ! Новини!
У лабораторному кабінеті в Колежі
було встановлено 2 хімічні столи.
Учні та вчителі Пані Лабе, Пан
Далар та Пан Мамбо розпочали
серію практичних та лабораторних
робіт!( на фото учні 5e)

NOUVEAU ! Новини!
Сайт Ліцею змінився!
Віднині всю корисну інформацію та
багато іншого можна знайти на новому
сайті www.lyceeadk.com/adk (календар
канікул, новини, архів, навчальні
програми, бланки, радіопередачі,
меню, вакансії, тощо.) Учні Колежу та
Ліцею (і їх батьки ) мають електронний
щоденник, щоб слідкувати за
домашніми завданнями. Існує « flux
RSS » щоб, насправді, нічого не
пропустити! (Ледарювати буде важко
…)
Не пропустіть неймовірну сторінку
Середньої групи www.lyceeadk.com/
ms
Nouveau ! Новини!
Клуби та позашкільні види діяльності у 2-му
триместрі. У програмі: ігри французькою
мовою, англійська, російська мови, інтенсивна
французька мова, шахи, фехтування, театр,
співи, ушу, образотворче мистецтво,
гімнастика, танці, музика, оригамі та “умілі
ручки”.

NOUVEAUX ! Новини!
Вітаємо нових учнів: Маріон
Жозвіак в PS, Марію Обуховську в
MS, Камілу Рігодон в CP jaune,
Ніколя Жозвіак та Фантін Рігодон в
CM2, а також їхні родини.
До побачення, Дарино Шереперюк
(Лако) з молодшої групи!

