6.6.2020
Recommandatioun: Di Plaze, di bei ärer Sektioun stinn, sollt der prioritär besichen, fir dass d’Klassen a Gruppe
vun der ganzer Gemeng sech méiglechst gutt verdeelen.

Fir Schoul a Maison Relais
Plaze wou mär a Gruppen dobausse liese, lauschtere, schreiwe, spillen, ziele, rechne,
sangen, zeechne, mole, fuersche, raschte . . . kënnen:
Sektioun
Déifferdeng Parc Dune

Plaz

Parc Gerlache
Park Grouwen

Oppassen
de Michel Meisch huet den Zentrums-Kolleegen
d’Reegele gemailt
Zougank iwwert d’rue de Hussigny (nei
passerelle) oder den Thillebierg

Metzkimmert Vëlos-Schoul
Metzkimmert Mäerechers-Wee
Camions-Pist
Zougank iwwert d’rue de Hussigny, de
Metzkimmert oder laanscht de Kierfecht an de
Bierg rop
beim Weier “Am Bounefeld”/
do ass och eng Entrée de mine
Rollesbierg
Gäert CIGL beim Kierfecht
Äppelbësch a Kannerbongert 9.-13.Juni sinn do d‘Wanderschof ugemellt
fréiere Fussballs-Terrain
Besch- riets eran am
ieweschten Drëttel vum Wee fir
an de Kannerbongert iwwert
dem Wangert, hannert enger
Barrière
Nidderkuer

Woiwer

Giele Botter
Hondsbësch
grouss Spillplaz a Wiss nieft
dem „Kornascht“
Multi-Sport-Terrain iwwert der
Cité O beim Vëlos-Wee
Vëlos-Wee
Point de Vue um Galgebierg

14.Juni- 2.Juli sinn d‘Wanderschof do ugemellt
Accès nach net fräiginn

1 Stonn bis dohinn, laanscht den Uewerkuerer
Kierfecht

Rattem
Fousbann

Uewerkuer

Parc de la Chiers
Rattem
Velos-Wee bei den
Uewerkuerer Kierfecht
Point de Vue um Galgebierg
Rattem

1 Stonn bis dohinn, laanscht den Uewerkuerer
Kierfecht
schmuele (!) Wee laanscht Gäert am beschten
als Sens unique RETOUR réservéieren!!! Fir
dohinn iwwert d’Strooss, soss gëtt et Gedrécks

grouss Wiss mat Entrée um
Wee fir op Schwoarz Bréck,
lénks, just virun den éischten
Hecken
Korspronk
Kiemerchen
Am Bëschendall
Camions-Pist
Oppe Schwemm

Den Tempelse Guy iwwerléisst eis déi grouss
geméinte Wiss, wa mer verspriechen, keen
Dreck drop ze hannerloossen
grouss Plaz dobäi, mee Korspronk selwer
nëmmen 1 Grupp, Dicher fir d’Féiss net
vergiessen
gutt 50 Minutte bis bei de Ronnebierg
Wiss beim Schéissstand eran, tëscht Kazebierg
a Camions-Pist, wou gegrillt gëtt
ass leider nees gespoart wéint Préparatioune fir
d‘Ouverture

Mellt äech wannechglift bei eis, wann eppes do net an der Rei ass an och, wann der
aner Plaze fonnt hutt. Ideal (awer sécher schwireg) wär ee Systeem an der Sektioun
anzeféieren (oder sektiounsiwwergräifend), fir dass net ze vill Gruppen op di selwecht
Plaz ginn.
Denkt un d’Zecken! cf www.zecken.lu.
Mellt eis den Eichenprozessionsspinner. (bis lo zu Déifferdeng ganz rar, um Holz vun
Eechen))
Huelt Kapen a Gedrénks mat an eng 1.-Hëllef-Truss.
Kontakt: nature.lasauvage@ecole.lu

