
Léif Kanner, léif Elteren,  
 
En Donnegteg, de 15.September 2016 um 08.00 Auer fängt dat neit 
Schouljoer 2016-2017 unn.  
 

Hei ass d’Lëscht vun deene Saachen déi Äert Kand dëst Schouljoer 
brauch: 
 
Fir all Dag: 
 

- E klenge Schoulsak fir op de Réck 
- Moies eppes fir z’iessen (Schmier, Uebst oder Geméis) an ze drénken 

(Waasser, Mëllech) 
 

- ABS Strëmp      
 

Fir am Turnen, eng Posch mat: 
 

- ABS Strëmp 
- Turnkleeder (T-shirt, kuerz Box)  

 
 D’Kanner aus dem Précoce ginn alleguer turnen! (Grupp A: Dënstes moies; Grupp B: Donnegtes 
moies) 
 

 
Fir an de Bësch: 
 
Mir ginn all Freides mëttes (Grupp B) an de Bësch. 

 

- Matsch-box   
- Stiwwelen 

 
 

 
 
Bréngt w.e.g. den 1. Schouldag eng Tut mat Ersatzkleeder fir äert Kand matt: 
- Strëmp an Ënnerwäsch 
- Box, T-Shirt, Pullover 
 

 Schreift wegl. op all d’Saachen de Kanner hire Numm!! 
 
 
Gitt eis w.e.g. déi 1. Schoulwoch en eidelen USB-Stick ( fir Fotoen a Filmer) 
mat, den mir kenen an der Schoul haalen. 

Schreiwt hei och den Numm vun äerem Kand drop!! 
 
 

!! D’Kanner aus dem Précoce ginn NET schwammen !! 
 

Bleiwen dat ganzt Joër an der Schoul. 

Fir déi Kanner déi an d’Maison Relais ginn, sollen 
d’Matschsachen an der Schoul bleiwen. 
Wa mir an de Besch ginn, kréien d’Kanner hir 
Sachen an der Mëttesston mat an d’MR wou si des 
da sollen undoën 

 

Dës Saache bleiwen an der Schoul bis firun der 
nächster Vakanz. 
 



All Dënsteg moien maache mir e gemeinsame Schoulkaffi. Den Dag brauchen 
d’Kanner kee Schoulsak, fir Iessen a Gedrénks as beschtens gesuergt. 
Fir des Onkäschten ze decken, biede mir Iech äerem Kand déi éischt Schoulwoch 
eng Enveloppe mat 20€ matzeginn. 
 
Fir Informatiounen iwwert de Schoulprogramm (Turnen, Bësch…) a weider Froen 
ass en Informatiounsowend fir d’Elteren: 

Donnegtes, den 22.September 2016 um 20.00Auer. 
 
Fir den 1. Schouldag vun ärem Kand sou schéin wéi méiglech ze gestalten, bidde 
mir iech un fir bis 09.00  Auer bei ärem Kand an der Klass ze bleiwen a mat him 
de Sall, d’Jofferen an och déi aner Kanner ze „entdecken“. 
Dono bleiwe mir bis 11.00 Auer ënnert eis a léieren eis kennen. 
Um 11.00  Auer sidd dir, léiw Elteren, nees invitéiert fir an d’Klass ze kommen a 
mat eis e Stéck Kuch ze iessen an de moien gemittlech ausklengen ze lossen. 
 
 
 Fir d’Kanner vum Cycle 1 as all moien ab 7.45Auer eng Surveillance am 
mëttelste Sall (Précoce) garantéiert. 
 
 
Mir freën eis op eng gutt Zesummenarbecht a wënschen Iech an Äere Kanner e 
schéint a frout Joër am Cycle 1.   
 

Team Sonneblumm:  

 
     

 
   

Team Sonneblumm: 
          

Nadine Schank (Tel: 661 70 46 92 ) 
          Isabelle Gabriel 

Sarah Stamet 
 

* D’Sarah as nach am congé parental bis de 16.November 2016. 

Nadine, Sarah*, Knud, Isabelle 


