
Informatioune zur Rentrée - aktuelle Stand vum 18. Mee 2020  

 

Nom laange Plange sinn hei éischt Informatiounen zur Rentrée, déi allerdéngs zu all 

Moment kënnen ugepasst ginn.  

 

1. Transport scolaire 

D'Kanner gi vum Bus an zwou Gruppen an d'Schoul gefouert. De Léiergrupp fiert déi 

normal Auerzäit fort, den Übungsgrupp 10 Minutte méi spéit. D'Kanner vum 

Übungsgrupp sollen net ze fréi um Arrêt sinn, fir sech net mat de Kanner vum 

Schoulgrupp ze vermëschen.  

 

Beispill: 

Syren Maeshiel - Léiergrupp: Départ 7.37 Auer 

Syren Maeshiel - Übungsgrupp: Départ 7.47 Auer (réischt no 7.37 Auer op den 

Arrêt goen) 

 

Fir déi Kanner, déi mam Auto an d'Schoul bruecht ginn, ass et wichteg ze wëssen, datt 

d'Parkinge ronderem d'Schoul emorganiséiert ginn. Detailer dozou kommen no.  

 

De Pedibus fonktionéiert net. 

 

 

2. Klassesäll 

Während der Léierwoch sinn d'Kanner an hierem Klassesall. Während der 

Übungswoch sinn se folgendermoossen opgedeelt:  

 

- Précoce: Musékssall Précoce 

- C1: Maison Relais  

- C2 - C4: Enceinte Football Yellow Boys  

 

 

 

 

3. Dagesoflaf  



 

a) Entrée 

 

Diere vun der Schoul sinn ab 7:30 op. D'Kanner aus dem Léiergrupp gi vun den 

Enseignanten an der Gemeng virun der Schoul empfaangen. Sie dierfen net an de 

Schoulhaff, mee sollen direkt an d'Schoulgebai eragoen. An der Entrée desinfizéiert 

jidderee seng Hänn a geet a säi Klassesall, wou den Titulaire all Kand empfängt.  

 

D'Kanner vum Übungsgrupp sammele sech op enger festgeluechter Plaz am 

Schoulhaff, wou sie vum Responsablen vun hierem Grupp ofgeholl ginn an zesummen 

an hiere Sall ginn.  

 

All Kand muss am Bus an um Schoulterrain seng Mask undoen, außer d'Kanner vum 

Cycle 1. Den éischten Dag kréien se hiere Buff ausgedeelt. Et ass jidderengem 

iwwerlooss, ob en e Buff oder eng Mask undeet.  

 

 

b) Horaire 

 

D'Schoul fänkt um 7:55 un an hält um 12:55 Auer op.  

Déi grouß Paus dauert 20 Minutten an ass tëscht 9:40 an 10:30 fir de Cycle 2-4  

virgesinn fir d'Vermësche vun de verschiddene Gruppen ze évitéieren.  

 

De Cycle 1 geet no 10:30 an d'Paus. 

 

Tëscht 11 an 12:55 Auer gëtt et eng kleng Paus vun 10 Minutten.  

 

 

c) Sortie 

 

De responsablen Educateur aus der Maison Relais kënnt em 12:50 Auer bei déi 

Kanner an d'Klass, déi an der Maison Relais bleiwen. Vun him kréie sie och hier 

Frupstut.  

 



Den Enseignant geet mat den anere Kanner eraus virun d'Schoulgebei, wou d'Kanner 

an hiere Bus klammen oder zu Fouß heem ginn. Detailer dozou kommen an den 

nächsten Deeg no. 

 

 

4. Eischte Schouldag - 25. Mee 2020 

 

Detailer dozou kommen de Freideg.  

 

 

 

Informatiounen zum Cycle 1 kommen no, well all Dag nei Richtlinne vum MENJE 

a vun der Santé dobäi kommen.  


