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Éditorial

Éditorial
Den Appui pédagogique
muss flexibel bleiwen

Mam Schoulgesetz vun 2009 koum et zu enger

de bulletin 04/2022

Redefinitioun vun der « Tâche vum Schoulmeeschter »
an deemools ass dunn och den « Appui pédagogique »
agefouert ginn. Schonn an de Verhandlungen am
Virfeld vun dësem Gesetz war et dem SNE/CGFP
immens wichteg, dass den « Appui pédagogique »
muss kënne flexibel gehandhaabt ginn. Dës Flexibilitéit
sollt et dem Enseignant erlaben, cibléiert op d’Besoine
vun de Kanner anzegoen. Mat enger klenger Grupp
Kanner schaffen, fir esou punktuell Retarden
opzeschaffen oder nei Matièren nach emol am klenge
Grupp bzw. individuell ze erklären oder ze

Direktioune verlaangt gëtt, den « Appui pédagogique »

widderhuelen, sinn nëmmen zwou vu ville

«misst» an direkten Unterrecht ëmgewandelt ginn,

Méiglechkeeten, fir den « Appui pédagogique » ze

kënnt fir den SNE/CGFP net a Fro. Esou eng Initiativ fir

halen. Och ass deemools gesot ginn, dass den « Appui

den « Appui pédagogique » an « Enseignement direct »

pédagogique » besonnesch Kanner aus engem sozial

ëmzewandelen, ka just vum Enseignant ausgoen,

benodeelegte Milieu oder Kanner mat

respektiv ka just am Averständnis mam Enseignant

Migratiounshannergrond zegutt komme kéint. Den

gemaach ginn, wann zum Beispill d’« Equipe

« Appui pégagogique » soll virun allem eng Hëllef fir

pédagogique » oder d’Schoul op dee Wee wëllt goen.

d’Kanner sinn, déi eng Ënnerstëtzung brauche fir

Et ass awer och e Fait, dass eng ganz Rei Schoulen

d’Matière, déi an der Klass gesi gouf, ze assimiléieren.

oder Ekippe sech fir d’Ëmwandlung vum « Appui
pédagogique » an direkten Unterrecht ausschwätzen,

An den haitegen Zäiten, an deenen duerch

well d’Erfuerdernisser vum Contingent si derzou

d’Applikatioun vun engem ëmmer méi contraignante

zwëngen.
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Contingent op ville Plaze bal keen oder esouguer
iwwerhaapt keen Appui méi iwwreg bleift, ass den

Trotzdeem war an ass d’Flexibilitéit vum « Appui

Appui pédagogique ganz oft bal déi eenzeg

pédagogique » dem SNE/CGFP esou wichteg, dass se

Moossnam, déi de Schoulen nach zur Verfügung steet,

am Accord vum 22. Februar 2016 tëscht dem

fir de Kanner ze hëllefen oder si ze fërderen. Dass elo,

SNE/CGFP an dem MENJE net nëmme rappeléiert,

wéi op enger Partie Plazen dat anscheinend vun den

mee esouguer bindend festhale gouf. An dësem

Den « Appui pégagogique »
soll virun allem eng Hëllef
fir d’Kanner sinn, déi eng
Ënnerstëtzung brauche fir
d’Matière, déi an der Klass
gesi gouf, ze assimiléieren.

Éditorial
de bulletin 04/2022

Accord steet et ganz kloer, schwaarz op wäiss: Jo, et

Am Numm vum SNE/CGFP wënschen ech Iech

gëtt eng Méiglechkeet fir dësen « Appui pédagogique »

alleguerten eng wuelverdéngten, erhuelsam a flott

an « Enseignement direct » ëmzewandelen, mee dëst

Vakanz.

ass nëmme méiglech, esou wéi et och an dësem
Accord steet, wann d’Initiativ vum Enseignant ausgeet.
(« l’appui pédagogique ne sera pas transformé en

Patrick Remakel,

enseignement direct, sauf sur demande de l’enseignant

President vum SNE/CGFP

si les conditions locales le permettent et en accord
avec le comité d’école et l’inspecteur »)
D’Ëmwandele vum « Appui pédagogique » an
« Enseignement direct » kann also net ouni dem
Enseignant säin Accord vun der Direktioun verlaangt
ginn. Dëst wär nämlech contraire zum Accord vum 22.
Februar 2016 tëscht dem SNE/CGFP an dem MENJE.
Accorde sinn do fir agehalen ze ginn, och vun eisen
Direktiounen.
Ob si vläicht mengen, duerch dës Ëmwandlung hir
Enseignantë besser kontrolléieren ze kënnen, sief
dohigestallt. Am Fong ass et och egal wat hir
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Beweeggrënn sinn. Si hu guer kee Recht dat ze
maachen.

Patrick Remakel,
President sne /cgfP
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Gëff
Member
beim
sne/cgfp!
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Question parlementaire : No 6113
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Question parlementaire : No 6113
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Question parlementaire : No 6132

INFO

Question parlementaire : No 6132
de bulletin 04/2022

De SNE/CGFP wëll senge Memberen ab elo och d'Méiglechkeet ginn de Bulletin online ze liese
bzw. de PDF iwwer eisen Internetsite erofzelueden ënner http://www.sne.lu/page/de_bulletin.
Wann dir de Bulletin net méi ënner Papeierform wëllt zougeschéckt kréie
geet et duer e klénge Mail un de sne@education.lu ze maachen

24

a mir huelen iech aus eiser Verdeelerlëscht eraus.

Informations

Information au
personnel enseignant
conversion des heures d’appui pédagogique
en leçons d’enseignement direct

Suite aux nombreuses questions posées récemment sur la possibilité de contraindre les enseignants à convertir
leurs heures d’appui pédagogique en leçons d’enseignement direct, le SNE/CGFP tient à rappeler le contenu de

de bulletin 04/2022

l'accord du 22 février 2016 qui répond clairement à cette question :

(Extraits de l’accord entre le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de
la Jeunesse et le Syndicat National des Enseignants au sujet des lignes directrices

de la politique éducative pour le restant de l’actuelle législature, signé en date
du 22 février 2016 entre le MENJE et le SNE/CGFP)
1.

Tâche des enseignants

a)

Tâche d’enseignement direct

Il est convenu que
-

(…)

l’appui pédagogique ne sera pas transformé en enseignement direct, sauf
sur demande de l’enseignant si les conditions locales le permettent et en accord
avec le comité d’école et l’inspecteur ;
-

(…)

Il ressort de ce qui précède que la demande de conversion des heures d'appui pédagogique doit émaner de
l'enseignant lui-même et qu'une telle demande est soumise uniquement à l'accord du directeur et du comité
d'école. Il est donc exclu qu'une autre instance, quelle qu'elle soit, puisse imposer à l'enseignant de convertir
contre son gré ses heures d'appui pédagogique.
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Le Comité central du SNE/CGFP

Régionales 2022

Réunions Régionales 2022
No enger längerer Zwangspaus aus deene bekannte

Op der Basis vun dësen Diskussiounen a mat der

Grënn, war et dem SNE/CGFP dëst Fréijoer nees

Gewëssheet, dass dës To-doen um Terrain am

méiglech, seng «Réunions Régionales» ofzehalen.

Schoulalldag imminent wichteg sinn, mécht den

Traditionell fannen dës Reuniounen am 2-Jores-

SNE/CGFP sech et zur Aufgab, e «Cahier de Charges»

Rhythmus statt. Leider hu mir dës Kéier missen 1 Joer

auszeschaffen, deen dem Ministère zäitno

méi laang waarden, bis mir eis nees am bewäerte

ausgehännegt gëtt, fir an dësen To-doe

Modus mat de Presidentinne a Presidente vun engem

schnellstméiglech Remedur ze schafen.

Schoulkommitee an de Schoulkommiteesmemberen
austausche konnten.

de bulletin 04/2022

vum Austausch mat iech zeréckgräifen an soen iech

Dës Reunioune sinn oft fruchtbare Buedem fir e reegen

villmools Merci fir är Participatioun a wäertvoll

an interessanten Austausch, wéi et den Enseignanten

Interventiounen.

No engem Sondage bei den Aussteller vun der

ganz gären hir Nouveautéite virum neie Schouljoer

LuxDidac 2021 huet sech erausgestallt, dass eng

presentéiere wëllen.

Majoritéit sech virstelle kéint, op en neie Wee ze goen
an d’LuxDidac an d’Fréijoer ze verleeën. Dës Propos
vum Aarbechtsgrupp LuxDidac ass de 25. Abrëll vum

Selbstverständlech wäerten och erëm interessant
Workshoppen a Konferenzen an Zesummenaarbecht

Comité ugeholl ginn.

mam IFEN op der LuxDidac ugebuede ginn.

wou ganz besonnesch de Schong dréckt. Net ganz

Déi nächst LuxDidac fënnt also net wéi gewinnt am

Mir freeën eis, iech am Fréijoer 2023 am Forum

iwwerraschend waren dat Themen, déi beim

Kader vun der Rentrée (scolaire a syndicale) statt, mee

Geesseknäppchen begréissen ze däerfen.

SNE/CGFP scho méi laang op der Lëscht vu

souzesoen um Enn vum Schouljoer 2022/2023.

Den Aarbechtsgrupp LuxDidac

an den ënnerschiddleche Regiounen am Land geet a

wichtegen To-doe stinn:
- Encadrement vu Kanner mat spezifesche Besoinen,
- Contingent,
- Attraktivitéit vum Beruff,
- Administrativen Opwand,
- Accueil,
- Hausaufgabenhëllef,
- Franséisch Alphabetisatioun.
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Mir wäerten och an Zukunft op dëse bewäerte Modell

LuxDidac 2022/2023
vum 6.-8. Juni 2023
am Forum Geesseknäppchen

Domat kënnt den SNE/CGFP dem Wonsch vun engem
groussen Deel vun de laangjäregen Aussteller no, déi

75 Joer SNE/CGFP

Summerfest
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mat eise Memberen
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75 Joer SNE/CGFP

Graffiti um Siège vum SNE
Auteur : Daniel Mac Lloyd

Spendenaktioun
Hëlleft ons hëllefen - Suite
Den 28.Abrëll 2022 krute mir vun den Éislécker stëmmungsbléiser véierzeg nei
schoulsäck iwwerreecht, déi si mat fuschneiem schoulmaterial gefëllt hunn. De
Montant vun 3650 eUR dofir koum integral op engem Bénéfiz- concert vun hinnen
zesummen. stellvertriedend fir déi vill nei schüler aus der Ukrain, goufen dës och un
zwee jonk ukrainesch Meedercher verdeelt, déi zu eeschwëller zesumme mat hirer
Mamm en doheem fonnt hunn an ab enn Abrëll no laangem Waarden endlech hei zu
Lëtzebuerg kënnen an d'schoul goen. no eisem spendenopruff vum 30.Mäerz 2022,
sinn och dës spende schnellst méiglech bei d'Associatioun LUkraine asbl bruet
ginn.
Den sne/cgfP seet nach eemol e ganz grousse MeRcI un eise Member Yves Plier

de bulletin 04/2022

a seng equipe vun den Éislécker stëmmungsbléiser. Villmools Merci fir dësen
immense geste am Kader vun eiser Aktioun "Hëlleft ons hëllefen".

Mäin Numm ass Daniel Mac Lloyd,
Haaptberufflech Kënschtler zanter 2015 a kommen
haaptsächlech aus dem Beräich Graffiti/Street Art,
beschränke mech awer net just op Maueren, wéi an
der Zeen oft de Fall ass, mee fille mech doheem an alle
Medien, vun Tableauen, Skulpturen, iwwert
Installatiounen, bis hin zu Monumenter am ëffentleche
Raum.
2018 hunn ech zesumme mam Raphael Gindt, de
Kamellebuttek zu Esch opgemaach. Eng
Konschtgalerie mat Atelier, vu wou aus mir e sëllege
Konschtprojeten zesumme mat nationalen an
internationalen Artisten, Schoulen, Jugendhaiser a ville
weidere Partner, organiséieren.
Dëst Wierk, realiséiert fir de Gebuertsdag vum SNE/
CGFP, stellt d'Weidergi vum Wëssen u sech duer an
domat och déi wichteg Roll déi déi betreffend Acteure
bei deem Prozess spillen, dëst, envoiléiert an enger
faarflecher Reinterpretatioun vun der visueller Identitéit
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vum SNE/CGFP.

Actions SNE
de bulletin 04/2022
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Concours 2022

(01.07.2022)

Mam Schreiwe vum leschten Exame vum Concours 2022 kommt Dir, léif KandidatInnen dem Beruff vum
Enseignant e grousse Schratt méi no. Den SNE/ CGFP wënscht vill Erfolleg op Ärem weidere Wee.

ONLINE am Shop bestellen :
https://sneeditions.shop/shop/

Ihr kompetenter Partner in Luxemburg
für jede Art von Druckmedien
in Druckvorstufe,
Offset- und Digitaldruck
11-13, rue des Ardennes
L-1133 Luxembourg
www.sne.lu

Kontaktieren sie uns: shop@sne.lu

Gemeinschaftsgaart
Wämper
naturparadis

iPad an der
Schoul !

Zanter 30 Joer Apple Partner vum
Enseignement zu Lëtzebuerg.
Wielt haut déi richteg Servicer a Produiten fir en gelongenen IT-Projet an ärer Schoul.

▶
▶
▶
▶
▶

▶
▶
▶
▶
▶

Aus dem Leaderprojet « Natur a Bewegungsplaz

Wierker goufen déi bescht Iddien an engem Plang

Konzefenn » ënnert der Leedung vum Kris Clees, gouf

zesummegestallt. An engem Schoulconcours gouf e

Berodung
Installatioun
Support-Formatioun
Maintenance
Locatioun-Finanzement

e Gemeinschaftsgaart, dee vun de Schoulkanner vu

Logo an en Numm fir de Gaart ausgeschafft. An 3

Wäiswampech geplangt an ugeluecht ginn ass.

Aarbechtsphase gouf de Gaart an Zesummenaarbecht

iPad / MacBook / iMac
Accessoiren
Wifi-Réseau
Projektioun / interaktiv Tafel
Robotik / Coding

Fir e Projet mat Wäitsiicht, kontaktéiert eis Apple Spezialisten fir d’Educatioun.

lineheart.lu/education • +352 44 68 44 - 1 • education@lineheart.lu

mam Helmut Hahn vun der Holunderschule St. Vith
D’Kanner hu verschidde Workshoppe matgemaach an

ausgebaut. Den Norbert Morn, Schäffe vun der

duerno an der Schoul hir Virstellunge vun dem Gaart

Gemeng, huet de Projet vun Ufank u begleet.

gemoolt a gebastelt. No enger Ausstellung vun hire

D’Léierpersonal huet verschidde Fortbildunge beim

Wämper Naturparadis

Léif KollegInnen

SAVE THE DATE

Anescht wéi am leschte Bulletin ugekënnegt kënnt
nach virun der Summervakanz en sne-Bulletin eraus.

Konferenz

Kärpunkte an eiser Rubrik « sne seniors » sinn dës
Kéier e Réckbléck op eisen Trëppeltour op den
Orscholzer Baumwipfelpfad an en Ausbléck op d’Enn

de bulletin 04/2022

vum Joer. Endlech ass et nees erlaabt a méiglech,
d’Stroossbuerger Europaparlament ze besichen. Mir
bidden duerfir am Dezember en Dagesausfluch op
Stroossbuerg un. De geneeën Datum fannt Dir ënnert
« Save the Dates ».
Ganz frou si mir, datt mir déi éischt Zouschrëfte fir eis

Plaz:

Siège vum SNE
mam Marie-Paule Theisen,
docteur en Psychologie
an SNE-Member.

Thema: « Déi positiv Wierkungen vun der
Uechtsamkeet / Mindfulness
op d’Gehieralterung »

Rubrik « Al Schoul -neit Liewen » kritt hunn. E ganz
flotte Bäitrag krute mir vun eisem Kolleeg Gilles
Hoffmann, verbonne mat engem décke Merci vun eiser
Säit.
Frou wiere mir als Organisateur, wann Dir Iech zu vill
Leit op eis Aktivitéite géift umellen. Duerfir sinn an
Zukunft eis Aktivitéiten fir all SNE-Memberen op, mat
Prioritéit awer fir d’Senioren ab 55 Joer.
Andrea Fiedler gemaach an du konnt ënnert der

Schoulkanner, déi op der Plaz schaffen, matdeelen.

Leedung vum Gemengegäertner Thomas Van de

Domat hu mir zousätzlech e « Point de rencontre entre

Leider kënnt et dacks vir, datt Membere sech

Bosche d’Planzen ufänken. Och d’Personal vun der

générations » geschafen.

aschreiwen an dann awer net op d’Aktivitéit kommen;

Maison relais ass am Aarbechtsgrupp mat dran a si
gestalten hir Aktivitéiten am Schoulgaart.
D’Schoulpersonal reservéiert seng Aarbechtsplagen an

Den 12. Juni gouf de Gemeinschaftsgaart offiziell
ageweit. Mir wënschen deem flotte Projet e grousse
Succès an de Kanner vill Freed an hirem Gaart.

engem digitale Kalenner. D’Gemeng erstellt e

Leit eng Parzell lounen, fir e Gaart unzeleeën. Si sinn
do an der fräier Natur a kënnen hiert Wësse gären de

Baumwipfelpfad, wou mir méi wéi eng Véierelstonn op
KollegInnne gewaart hunn, déi dann awer net komm
sinn. Natierlech kann ëmmer eppes dotëschent
oder e klénge Mail op events@sne.lu géif eis d’Liewen

Den zweeten Deel vum Areal gouf fir Gaart an Heem
aus der Gemeng erschloss. Hei kënnen interesséiert

sou geschitt bei eisem Trëppeltour op de

kommen, mee e kuerzen Telefonsuruff an d’Sekretariat

Reglement fir den Accès vum Public ze reegelen.
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Datum: Dënschdeg, de 15.11.2022 um 17h00

De Jos Vesque ass
enseignant retraité VP
« Voie de préparation »,
Lycée technique des arts et métiers

an deem Fall méi liicht maachen. Duerfir och Merci.
Iech alleguer elo schonn eng schéi grouss Vakanz an e
schéine Summer.

***************

Europaparlament
Datum: Dënschdeg, de 13.12.2022
tëschent 7.00 an 22.00 Auer
mam Europadeputéierte
Christophe Hansen.
D’Umeldungen an engem vun de nächsten
Bulletinen oder per Info-Mail.
Andeem ee sech fir dës Aktivitéiten umellt, ass
een automatesch averstanen, dass een op eng
Foto am Bulletin oder op den elektronesche
Säite vum SNE/CGFP ka gesi ginn.

sne seniors

« Bistrot littéraire »
Anomateuren: D’Schrëftstellerinne
Josiane Kartheiser a
Christiane Kremer
Zilgrupp: all Membere vun SNE an hir/e
Conjoint/e; Prioritéit fir Memberen ab 55 Joer
Dauer: 90 min + X; während dem Spektakel
offréiert den SNE d’Gedrénks an d’Tapas
Datum: Méindeg, den 17. Oktober um 18.00
Auer
Plaz: « Le Bovary, bistrot littéraire »,
1, rue Laroche, L-1918 Lëtzebuerg-Weimeschkierch (Bus: Ligne 4 / Parking 50m.)
Zuel: max 30 Persounen

de bulletin 04/2022

Umeldung: events@sne.lu oder 48 11 18-1
bis de 7. Oktober um 16h00
(D’Participantë kréie per Mail eng
Confirmatioun; eng Waardelëscht gëtt
gefouert.)
Andeem ee sech fir dës Aktivitéit umellt, ass
een automatesch averstanen, dass een op eng
Foto am Bulletin oder op den elektronesche
Säite vum SNE/CGFP ka gesi ginn.

Christiane Kremer
No hirer schoulescher Ausbildung an hiren Diktiounscoursen am
Conservatoire huet d’Christiane Kremer 1985 als Freelance-Journalistin
bei RTL ugefaang an ass zënter 2017 responsabel fir de kulturelle
Ressort vun den RTL-Medien. An där Funktioun an och fräiberufflech
moderéiert si souwuel TV-Emissiounen wéi aner Eventer am kulturelle
Beräich.
Si ass ausserdeem am Theater- a Cabaretsberäich täteg, spillt a schreift
fir verschidden Ensembelen, wéi z.B. Makadammen, Revue vum
Lëtzebuerger Theater, Bartrénger Kaméidi a Beetebuerger Theaterfrënn.
Fir d’Kannerbuch “So mol, Lobo!” (mam Vincent Biwer) krut si 2019 de Lëtzebuerger Buchpräis.
Mee net nëmmen als Autorin ass si am Buchwiesen aktiv; si schafft och als Iwwersetzerin an huet
2013 zesumme mam Viviane Leytem a Luc Marteling de Verlag KREMART gegrënnt. De “Bicherbus”
ass hiren éischte Roman.
(Foto : Sven Becker)

Al Schoul – neit Liewen
eng nei serie bei « sne seniors »
Léif LieserInnen

Josiane Kartheiser
D’Josiane Kartheiser ass eng lëtzebuergesch Journalistin a
Schrëftstellerin. Si huet englesch an amerikanesch Literatur op der
Universitéit vu Kent zu Canterbury studéiert an huet als Journalistin an
Enseignante an der Erwuessenebildung geschafft. Ausserdeem ass a war
si fräi Mataarbechterin vum Radio 100,7, vun den Zeitunge Lëtzebuerger
Journal, Tageblatt, Le Jeudi a nach ville méi.

Dir hutt bestëmmt an Ärer Uertschaft, Ärer Gemeng
oder um Nopeschduerf eng al Schoul stoen, wou Dir
vläicht selwer dra gaang sidd oder selwer nach

Zuel vun de Fotoen:

enseignéiert hutt, déi awer elo net méi a Betrib ass.
Meeschtens bleiwen déi Gebaier stoen a vläicht gouf

maximal 4 (fréier an haut)
(evtl. mat der Angab vum Fotograf)

doraus eng Maison Relais, eng Crèche, e Jugendhaus,

Zuel vun de Wierder:

e Musikshaus, jo vläicht souguer e Buttek oder e
Restaurant. Wann Iech esou eppes bekannt ass, da
schéckt eis e puer Zeilen zu dësen ale Schoulen eran,
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Hir Passioun ass d’Schreiwen: Bicher, Kannerbicher, Theaterstécker,
Artikelen, Cabaretstexter, Reestexter a Kuerzgeschichten souwuel op Lëtzebuergesch wéi och op
Däitsch. Hir Texter si mol satiresch, mol nodenklech (dat eent schléisst dat anert net aus) an handele
meeschtens iwwert gesellschaftlech Problemer oder Bezéiungen a Problemer tëschent de
Geschlechter.
2010 krut si den Anne-Beffort-Präis vun der Stad Lëtzebuerg. 2016 huet si zesumme mam Colette
Mart a véier aneren engagéierte Fraen de Veräin « Femmes pionnières du Luxembourg » gegrënnt.
.

Praktesch Infoen

am beschten nach mat e puer Fotoen (« virdrun » an
« elo »).
A wa mir dann eng flott Rubrik op d’Bee gesat kréien,
dann ass dat vläicht och e flotte Beitrag fir déi
KollegInnen, déi nach net bei den « sne seniors » sinn.
An natierlech freeë mir eis och iwwert Zouschrëfte vu

maximal 250

Numm vum Auteur: fakultativ
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Memberen, déi nach net am Alter vun den « sne
seniors » sinn.

Mir verloossen eis op Är Mathëllef.

sne seniors

Al Schoul – neit Liewen

Trëppeltour Baumwipfelpfad

Branebuerg

e Réckbléck

vum Gilles Hoffmann
Géintiwwer der Kierch goung 1954 déi nei Schoul zu
Branebuerg a Betrib, op där Plaz, wou vun 1845 bis
1950 déi al Schoul gestanen hat. An där aler Schoul
ware bis zu 90 Schüler a Schülerinnen an engem
eenzege Klassesall ënnerriicht ginn! An där Zäit, wou
déi al Schoul ofgerappt gouf bis zur Aweiung vun der
neier Schoul sinn d’Kanner an der aler Molkerei am
Duerf ënnerriicht ginn.

de bulletin 04/2022

An eiser neier Schoul gouf et keen Turnsall, awer zu
menger Zäit als Schoulmeeschter hunn d’Kanner
herrlech Vëlkerballsmatcher am Schoulhaff gespillt.
Am Summer gouf d’Schleis an d’Blees gesat. D’Baach

Al Schoul féier ...

gouf gestaut an esou hunn d’SchülerInnen an der
Geografiesstonn geléiert, wéi e Schëff eng Schleis op
der Musel passéiert.

En Dënschdeg, de 14. Juni huet sech am fréie

Ukomm uewen op der Plattform vum Aussiichtstuerm

An der Schoul gouf et e grousse Klassesall an en

Nomëtteg eng Handvoll Senioren zu Orscholz virun der

hu mir e grandiose Rondbléck iwwert d’Saarland an

Nieweraum, an deem all méiglech Aktivitéiten, vun der

Entrée vum «Baumwipfelpfad» getraff, fir zesummen e

den Norde vun der Lorraine genoss. Déi obligat Fotoe

puer flott, rekreativ an informativ Stonnen ze

goufe geknipst an duerno goung et gemittlech zeréck

verbréngen. Begréisst goufe mir vun der Madame

bei d’Sortie, wou den SNE nach en erfrëschende Patt

Worms, déi deen Nomëtteg eis Guide war. Datt mir

spendéiert huet.

Gruppenaarbecht bis zu Fotoen entwéckelen,
stattfonnt hunn.
Iwwert dem Klassesall war d’Déngschtwunneng um

domat e richtege Glécksgrëff gemaacht haten, war eis

éischte Stack, d’Kannerzëmmere waren ënnert dem

séier kloer. Frëndlech am Toun, agreabel an der

Daach, mat Vue op d’Buerg. Do ass d’Geschicht vum

Sprooch ass si op d’Bedierfnesser vun eiser Minigrupp

« Geheimnis vum Schlass » entstanen.

an der Baach ...

verschiddensten Aspekter méi no bruecht; mee net

Wéi 1999 / 2000 déi nei Zentralschoul zu Tandel hir

nëmmen de Bësch. Informatiounen iwwert den

Dieren opgemaacht huet, gouf d’Kannerliewen op

Ënnergrond an d’Fielsen, d’Topografie, d’Flora an

dëser Plaz Geschicht.

d’Fauna, d’Wirtschaft an d’Kultur vum Saarland hunn
eis sëlleg Spadséierpausen op dem Wee zum

Am Klassesall goufe Computercoursë fir déi nei

Aussiichtstuerm gefëllt, a mir hunn als fréier

Generatioun vun Erwuessene gehalen,

Enseignanten nach sou munches bäigeléiert.

d’Schoulwunneng gouf verlount.

50

agaang. Si huet eis de Bësch ënnert senge

A scho wéi bei eiser éischter Promenad d’lescht Joer

D’Gemengepäpp wollten dem Duerfliewen neien

bei d’Walfer Raschpëtzer hu mir alt nees eng Kéier

Opdriff ginn. Duerfir ass d’Schoul ëmgebaut ginn an

gemierkt, datt déi bescht Informatiounstafelen – an där

hautdesdaags huet sech e Restaurant an den ale

ginn et der nawell vill um Parcours – e Guide net

Gemaier installéiert.

De Restaurant zu Branebuerg

ersetze kënnen.

Insgesamt waren et 3 flott an agreabel Stonnen bei
beschtem Wieder duerch de Schied an et ass am Fong
geholl schued, datt net méi Membere matgaang sinn.
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