sne seniors
Vläicht fält et deem engen oder anere Lieser op, dass

- d’Ënnerstëtzung vun Organisatiounen, déi si hiert

den éischte Bulletin vum Joer 2021 eng nei Rubrik

ganzt Beruffsliewe begleet hunn, déi sech fir hir

huet: « sne seniors ».

Interessen (an fir déi vun hiren uvertraute
SchülerInnen) agesat hunn

Dës Rubrik riicht sech natierlech un all Memberen,

de bulletin 01/2021

awer speziell un d’KollegInnen, déi sech entweder op
hir Pensioun freeën oder awer schonn an der Pensioun
sinn. Niewent där neier Rubrik ass och en neien
Aarbechtsgrupp gegrënnt ginn, dee sech fir d’Interesse
vun de Membere vu 55 Joer un asetzt. Dëse Grupp
besteet aus 5 Memberen, déi an der « Assemblée des
Délégués » vum 10. November designéiert goufen.
Eng éischt an éischter symbolesch Aktioun war, e Logo
ze entwerfen. E Logo, dee souwuel d’Verbonnenheet
mat der Mammenorganisatioun, dem SNE/CGFP

- d’Verdeedegung vun de Rechter, déi si am aktiven
Déngscht haten an déi hinnen zum Deel mat der
Pensioun ewechgeholl gi sinn (z.B. de Verloscht vum
IAM an domat och d’Notze vum Office365)
- d’Verdeedegung vun den Interessen vun de
Pensionéierten duerch d’CGFP
- d’Solidaritéit mat an d’Ënnerstëtzung vun de
KollegInnnen am aktiven Déngscht
- d’Behalen an den Ausbau vu Kontakter
- d’Äntwerten op Froen, déi mam Alter am Generellen

symboliséiert, mee awer och weist, dass et dem

ze dinn hunn, ugefaange bei sämtleche Froen

SNE/CGFP eescht ass, sech ëm hir Memberen och

iwwert déi kommendPensioun

nom Ausscheeden aus dem aktive Schouldéngscht ze
këmmeren.
Parallel zur Rubrik am Bulletin entsteet och eng Rubrik

- mee awer och d’Kollegialitéit, déi duerch Aktivitéite
wéi Visitten, Coursen a Formatiounen,
reegelméisseg Treffen asw. oprecht erhale soll ginn.

op dem Internetsite vum SNE/CGFP, op där jiddereen

Den SNE/CGFP wëllt mat dëser Initiativ weisen, dass

d’Artikelen aus dem Bulletin noliese kann, awer och

et der Gewerkschaft net egal ass , wann ee

Ureegungen a Linken op aner Site fanne kann. Sou wéi

pensionéiert ass, dass een och nach iwwert

d’Säit vun « sne seniors » permanent am Bulletin

d’Beruffsliewen eraus eng Roll ka spillen, als Member,

optauche soll, sou soll och déi Internetrubrik

Member vun der « Assemblée des Délégués », jo

permanent bestoen.

Member vum CC oder enger anerer Funktioun, kuerz
gesot, dass een nach dozou gehéiert.

Ëmmer nees stelle pensionéiert KollegInnen sech d’Fro,
firwat si no hirem leschte Schaffdag nach an der

Zéckt net, är Froen, Doleancen an Ureegunge

Gewerkschaft (an/oder an anere paraschouleschen

matzedeelen, dat vläicht mam Vermierk « sne seniors ».
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Organisatioune wéi Art à l’école, LASEP oder MUSEP)
Member bleiwe sollen. Do gëtt et eng Rei Grënn, vun

Den SNE/CGFP hofft, dass bei senge Memberen de

deenen hei just déi wichtegst sollen ernimmt ginn:

Grupp « sne seniors » reegen Uklang fënnt.

