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N°32 

31/01/2011 

Dans vos agendas На замітку : 
Vacances de février :  
du vendredi 25 février soir lundi 14 
mars matin 
Vacances de Pâques :  
du vendredi 22 avril soir au mardi 
10 mai matin 
Vacances d’été :  
le jeudi 30 juin soir  
 

Réunion de la commission 
Kermesse: 7/2 15h Tchapaeva 
Réunion de la commission 
Sécurité: 7/2 8h30 Tchapaeva 
 
 

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. 
 
Absences enseignants (stages 
AEFE) 
Mme Mouginot (CE1) 2, 3, 4 février 
Mme Bresch (CE2) 8, 9, 10 février  
Remplacement Mme Dubois 
 
RAPPEL: La commission cantine 
met à votre disposition une adresse 
mail pour toute remarque, question 
ou suggestion :  
cantineadk@hotmail.com 

Basket au LFADK. 
Après un cycle musculation, les élèves de 
seconde et de première ont entrepris un cycle 
basketball avec leur nouveau professeur 
d’Education physique, M .Dussauze. 

Кукуріку!  
Diana Arja et Danilo Ostach (Classe de 
2de) ont pris les 2 premières places du 
concours de la langue française de 
l’Arrondissement Chevtchenkivsky. 
Toutes nos félicitations!   
L’étape suivante aura lieu au niveau de 
la ville de Kiev le 20 février . 

Les élèves de CM2 sont partis à la découverte de la 
centrale hydroélectrique de Vyshgorod.  

Appel aux parents d’élèves  Звернення до батьків учнів 
Notre école ne saurait exister sans l’implication de nombreux parents d’élèves 
qui nous apportent leur temps, leur énergie, leurs compétences ou leur carnet 
d’adresses! 
Vous êtes cordialement invités à nous aider en vous joignant au travail des 
commissions suivantes : 
La commission «Sécurité» se réunira une première fois lundi 7/2à 8h30 à 
l’école Tchapaeva juste après l’entrée des élèves. Objectif: visiter les 3 bâtiments 
et leurs abords puis faire toutes propositions pour améliorer la sécurité de 
l’accueil des élèves. C’est à la suite du travail de cette commission que nous 
avons changé les escaliers de secours de Tchapaeva . 
La commission «Kermesse» se réunira lundi 7/2 à 15h à l’école Tchapaeva. 
Les enfants peuvent rester à l’étude ou à la garderie.  
La kermesse est le point d’orgue de notre année scolaire: toute la communauté 
se retrouvera le 18 juin pour une journée conviviale et sympathique. 

Vous êtes intéressé mais ne pouvez pas vous libérer à ces dates? 
Vous avez des remarques ou des suggestions ?  

N’hésitez pas à nous en faire part. 

Réunion des parents d’élèves de la classe de 
Seconde. Mme Link et M. Allain leur présentent 
le projet d’un voyage scolaire à Londres. 

Pour les petites sœurs et les petits frères 
(et leurs mamans) : «Les doudous papotent» 

Isabelle Hédoux propose un club francophone 
le mercredi matin chez elle, tout près de 
l’école, pour les enfants de 12 à 36 mois . 
Contact: isabelle.hedoux@hotmail.fr  

Les CM2 contemplent un curieux tapis lors 
d’une exposition à la Maison des artistes.  
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Зимові канікули : з п'ятниці 25 
лютого по понеділок 14 березня  
Великодні канікули : з п'ятниці 
22 квітня після занять по вівто-
рок 10 травня 
Літні канікули : з четверга 30 
червня після занять  

Засідання Комісії з організації 
свята Kermesse: 7/2 15:00 
Засідання комісії з питань 
безпеки : 7/2 8:30 
 

INFOS DIVERSES РІЗНЕ 
 У електронних скриньках (чи 
у портфелях учнів ) :  
<> Рахунки на оплату за 2 три-
местр. З будь-яких питань звер-
тайтесь до відділу бухгалтерії 
(200 19 95). 
 
Відсутність вчителів 
(стажування AEFE) 
Пані Мужіно (CE1) 2, 3, 4 лютого 
Пані Бреш (CE2) 8, 9, 10 лютого  
Заміни проводить Пані Дюбуа  
 
Нагадування: Комісія з питань 
харчування чекає на ваші поба-
жання та зауваження :   
cantineadk@hotmail.com 

Баскетбол у Ліцеї  
Після циклу силових вправ у тренажерному 
залі учні 10-11 класів розпочали цикл баске-
тболу з їх новим вчителем фізичного вихо-
вання Паном Дюсоз. 

Кукуріку! Учні 10 классу Діана Аржа 
та Динило Осташ стали переможця-
ми у 2 турі всеукраїнської олімпіади з 
французької мови у Шевченківському 
районі. Наші вітання! З-ій етап зма-
гань, на якому буде визначено най-
кращих знавців у місті Києві, відбу-
деться 20 лютого. 

Учні класу CM2 відвідали гідроелектростанцію у 
Вишгороді.   

Appel aux parents d’élèves Звернення до батьків учнів 
Наша школа не могла б існувати без участі та допомоги багатьох батьків, 
які витрачають свій час, свою енергію, свої компетенції або ж свої зв'язки.   
Запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до роботи цих двох комісій. 
Комісія з питань безпеки запрошує на перші збори, які відбудуться у по-
неділок 7лютого о 8:30 у школі по вул.Чапаєва одразу після початку занять 
у класах. Мета: оглянути три шкільні будівлі та прилеглі території, подати 
свої пропозиції щодо покращення безпеки учнів. Саме після рекомендацій 
минулорічної комісії було замінено сходи пожежної евакуації у школі по 
вул.Чапаєва.  
Комісія з питань організації свята Кермес запрошує на збори у понеді-
лок 7 лютого о 15:00. На час проведення зборів ваші діти зможуть залиши-
тися у групі продовженого дня. Кермес— велика подія, яка підводить підсу-
мки навчальному року, дає можливість всім зібратися і провести цей день 
разом у дружній і теплій атмосфері у суботу 18 червня.  

Вас це зацікавило, але Ви не зможете бути присутніми у ці дні?  
У Вас є зауваження чи пропозиції?  
Зв'яжіться з нами у будь-який час.  

Батьківські збори у 10 класі. Пані Лінк та 
Пан Аллен пояснюють деталі шкільної по-
дорожі до Лондона.  

Для молодших сестричок та братиків (та 
їх мам) : «Les doudous papotent» Ізабель Еду 
запрошує на франкомовний клуб для немов-
лят віком від 1 до 3 років, який відбудеться 
щосереди з ранку у себе вдома поруч зі шко-
лою. Пишіть : isabelle.hedoux@hotmail.fr  

Учні CM2 роздивляються незвичайний килимок 

на виставці текстилю у Будинку художника.  


