W YDANIE

II

STYCZEŃ 2010

LINGOLAND
KONIEC SEMESTRU - EGZAMINY CORAZ BLIŻEJ...
Jak ten czas szybko mija… Wydaje się, że dopiero był październik, a za nami już pierwszy semestr nauki w Lingolandzie!

W AŻNE TEMATY:
 EGZAMINY SEMESTRALNE

 KRĘGLE DLA NAJLEPSZYCH

 BAL KARNAWAŁOWY

 KALENDARZ 2010

Wszyscy przygotowujemy się do egzaminów
semestralnych, które w tym roku odbędą się
w pierwszym tygodniu lutego (1-4 .02.2010).
Lektorzy rozdali już karty informujące o zakresie materiału obowiązującego na teście. W
każdej grupie odbędzie się powtórzenie.
Jednak dobre wyniki zależą przede wszystkim od pracy w domu. Prosimy więc, aby w
najbliższych tygodniach poświęcić więcej
czasu na samodzielną naukę. W razie pytań,
chętnie służymy radą i pomocą.

Wszystkim życzymy

GOOD LUCK!
 TERMINARZ RAT W II
SEMESTRZE

AND THE WINNER IS….
Nauka się opłaca!
Dla grupy, która najlepiej napisze egzamin,
przewidziana jest nagroda:

Dzięki ujednoliconemu systemowi oceniania testów
będziemy w stanie szybko
wyłonić zwycięzców. Wyniki podamy przed feriami,
a datę wspólnego wyjścia
na kręgle ustalimy już po
przerwie.
Fingers crossed!

STR. 2

Wszystkie dzieci z klas 0-IV zapraszamy na bal karnawałowy!
W piątek, 5 lutego, o godzinie 18
spotykamy się w szkole - będą tańce, zabawy i poczęstunek.
Jednak zanim pochłonie nas karnawałowe szaleństwo, pragniemy
pochwalić się Rodzicom naszymi
występami. Dlatego - kochani Rodzice - liczymy na Wasze przybycie! A po występach - obiecujemy sami już sobie świetnie poradzimy :)

Siostra lub brat siedzą smutni w
domu? Zaproś ich na bal!
(zapraszamy dzieci w wieku 5-11
lat ). Prosimy o wcześniejsze poinformowanie nas o dodatkowych
gościach - wystarczy notatka przekazana Pani Lektor .
Ze względu na planowane występy, mamy nadzieję spotkać się w
komplecie.

Knock! Knock!
Who's there?

Stroje dowolne—przebierańcy
mile widziani.

Ice cream!
Ice cream who?
Ice cream if you
throw me in the
cold, cold water!

KALENDARZ 2010 - DNI WOLNE
FERIE ZIMOWE

15 - 28 luty 2010

WIELKANOC

1 - 6 kwietnia 2010

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI

3 maj 2010 (pon)

DZIEŃ DZIECKA

1 czerwca 2010 (wt)

BOŻE CIAŁO

3 czerwca 2010 (czw)

Knock! Knock!
Who's there?
Ken!
Ken who?
Ken I stay home
from school today?
It's too cold to go
outside!

TERMINARZ RAT ZA II SEMESTR
Szanowni Państwo,
Podobnie jak w semestrze
zimowym, przewidujemy 3
raty za kurs językowy.
Indywidualne rozliczenia
przekażemy w najbliższym
czasie.
Rabaty uwzględnione zostaną przy racie III– ostatniej.

RATA I

Do 10 lutego 2010

RATA II

Do 10 marca 2010

RATA III - ostatnia

Do 10 maja 2010

Maj/Czerwiec 2010

Zapisy na rok szkolny
2010/11 - zaliczka 50 zł

