Informatiounsblat vum Fieldgen No 6 Freides, 26 Oktober 2018

AGENDA
5.11. - 16.11.		
2GSN en stage
Jeudi, 8.11.		
17h00 - messe pour les
			défunts

Réservéire fir d’Kantin:
neie System fir no der Vakanz
Fir d’onnëtz Verschwenden vun Iésswueren nach
besser an de Grëff ze kréien, soll jiddereen, deen
an der Kantin ësst, säi Menu wéinstens 2 Wochen
am Virfeld bestellen, an zwar, vu méindes bis freides, also fir d'ganz Woch.
Et ginn och nëmmen esou vill Menüe gemaach,
ewéi am Virfeld réservéiert gi sinn.
Iwert d’Vakanz si dir demno gebieden, esou wuel
fir d’Woch no der Vakanz, als ewéi déi duerno ze
réservéieren.
Zum Schluss vun der éischter Woch no der Vakanz, soll dir dann fir déi 3. Woch no der Vakanz
réservéiren asw.

Sandwiches
Denkt w.e.g. ëmmer drun äere Sandwich moies
virun 8 Auer an der Cafeteria oder bei de Mme
Wagner an der Porte ze reservéieren!

OPGEPASST !
Freides kréie just déi ee Sandwich, déi och
resevéiert hunn!

Épreuves standardisées
No der Vakanz sinn d’épreuves standardisées :

6.11.

5AD2
5C2
5G3
5G5

7.11.

5AD1
5G1
5G2
5G4

8.11.

5C1-L
5G6
5P
/

Deen Dag gëtt an deene Klassen keng Prüfung
geschriwwen!

=> Ganz praktesch : Wéini soll ech réservéieren
fir d'Kantin?
An der Allerhelljevakanz réservéieren ech fir déi
ganz Woch vum 5. op de 9. November AN fir
d'Woch vum 12. op de 16. November.
An der Woch vum 5. op de 9. November, réservéieren ech fir d'Woch vum 19. op den 23. November.
An der Woch vum 12. op de 16. November réservéieren ech fir d'Woch vum 26. op den 30. November.
asw.

Les inscriptions pour l’OMB sont ouvertes et se
font via la liste affichée près de la salle de conférence, jusqu’au 6 novembre.
Les épreuves éliminatoires auront lieu le mercredi,
16.01.2019 de 13.30h à 15.00h.
Des précisions ? Demande à ton professeur de
mathématiques !
A. Baddé

Naturwëssenschaftsolympiad

Dir kënnt äer Fotoen nach bis
den 9. November bei der
Mme Hentges am Sekretariat
kafen!

Du bass interesséiert un den
Naturwëssenschaften?
Du bass nom 1.1.2002 gebuer?
Dann mell dech beim Här Kramer
(rene.kramer@epf.lu) bis den 6. November un.

Eis Harry Potter Book Night
ass ausgebucht!

Qualifikatioun ass den 15. November an der
3. Stonn.

D’Virbereedunge lafen op Héichtouren, a mir
freeën eis, dass der esou vill vun iech deelhuelen!

All déi Schüler, déi am September am cours d’appui waren, kënnen sech am Sekretariat vun der
Mme Schaus an der Mme Schumacher mellen, fir hir 50 € zréck ze
kréien!

Fir all déi, déi sech nach fir d’Liesnuecht wëlle
virbereeden, hu mir elo ganz nei Bicher iwwert
d’Welt vum Harry Potter am CDI!

Journée des Parents
24. November 2018
8 Auer 30 bis 16 Auer

CAFETERIA

am Haff, an der Cafetéria an
an den Pique-nique’s Säll

D’Dieren an der
Glesener Strooss sinn zougespaart.
Dir kommt do just nach ran a raus
virun 8 Auer,
wärend de Mëttegstonnen an
no der Schoul!

am Gebäi (Gäng, Klassen,
Toiletten, asw.)

Devoirs de rattrapage
... sauf
le jeudi de 14h30-16h30, salle Anne Frank,
avant les congés
de la Toussaint / de Carnaval / de la Pentecôte

Devoirs de rattrapage, en règle générale :
le samedi de 8h00 - 10h00, salle Anne Frank (AF)
il n’y aura pas de devoirs de rattrapage le samedi aux
dates suivantes :
• le 24 novembre (Journée Parents)
• le 15 décembre (Chrëschtbasar)
• le 30 mars (Journée pédagogique)
• le 27 avril (Porte Ouverte)
• le 8 juin (Weekend Pentecôte)

... mais
•
•
•
•
•

le jeudi 22 novembre 2018
le jeudi 13 décembre 2018
le jeudi 28 mars 2019
le jeudi 25 avril 2019
le jeudi 6 juin 2019

Mir wënschen iech alleguer eng schéi Vakanz!

