
Schoulfest 
 
Méindes, den 11.07.2022 gëtt nees engt Schoulfest organiséiert. Dëst leeft ënnert dem Thema 
Summer Vibes. Hei ass ee klengen Oflafplang vum Dag: 
Moies ass ee Rallye an ee Sportsturnéier geplangt. Dir kennt un deenen zwee deelhuelen, well 
déi no äre Cyclen opgedeelt sinn.  
D’Schoulfest fänkt um 8:45 Auer (U2) un. Do sollen déi, déi sech vum Cycle inférieur 
um Turnéier ugemellt hunn oder déi, déi sech vum Cyclë supérieur um Rallye ugemellt hunn 
aus de Klassesäll goen. Sie sollen an d’Sportshal respektiv bei den zougedeelte Stand 
fir de Rallye, den dir via Teams am Viraus geschéckt kritt, goen. Um 9:00 Auer fänkt dann 
d’Turnéier an de Rallye un. Déi sinn um 10:45 Auer fäerdeg.  
Um 11:00 Auer soll een sech fir déi zweet Hallschent vum Moie virbereeden. Do sollen déi, déi 
sech vum Cycle inférieur um Rallye ugemellt hunn oder déi, déi sech vum Cycle supérieur 
um Turnéier ugemellt hunn bei den zougedeelte Stand fir de Rallye, via Teams am Viraus , 
respektiv an d’Sportshal goen. Déi sinn um 13:00 Auer fäerdeg. Keng Suerg, den Restaurant 
scolaire huet  deen Dag bis 14:00 Auer op mee eng Reservatioun vum Menü ass erwënscht. 
  
 
Organisatioun an Oflaf vum Rallye: 
Um Rallye erwaarden eech flott Aktivitéiten, wéi zum Beispill ee Bodykicker oder de 
Bungeerun. 
 

 
 
Dir trëtt géint aner Schüler aus ärem  oder Proffen un wou dir Punkte sammele kennt. 
D’Gewënner mat deene meeschte Punkte kréien ee Präis. Fir eech unzemellen, scannt w.e.g. 
dëse QR-Code, do kennt dir ee Link fanne fir d’Umeldung.  
 
 

 
  



 
Organisatioun an Oflaf vum Sportsturnéier: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
Umeldung fier den Badminton-Turneier 
 

 
Informatiounen: 
 
Wou? 

- An der Hall Sportif vum LNW 
 
Wéini? 

- Den 11. Juli 2022 em 11:15 
 
Ween? 

- All d’Schüler aus dem Cycle Supérieur 
- Alleguer dei Proffen dei motiveiert sinn 
- Mier sinn begrenzt op 32 Schüler/Proffen also maacht ierch bei, die eicht sinn fier. 

 
 
 
 
 
 
  



Stänn um Schoulfest: 
 
Dir kennt als Klass oder als Grupp ee Stand um Schoulfest opmaachen. 
Fir ee Stand unzemellen, scannt och de QR-Code an dréckt op de Link fir 
eech unzemellen.  
 
 
 
Um 14:00 Auer fänkt dann ee Show-Match un am Sport. Déi Schüler déi 
interesséiert si kennen no kucke goen. Déi aner kennen ewer och nach 
iwwert de Schoulhaff goen, d’Stänn besichen an nach déi eng oder aner 
Aktivitéit mat de Kolleegen nach eng Kéier spillen.  
Um 14:45 Auer ass dann op der Bühn eng Präisiwwerreechung vum Rallye, 
vum Turnéier a vum Showmatch geplangt. 
Um 15:15 Auer (U9) musst dir nach ee Mol zeréck an d’Klassesäll goen, fir d‘Kontroll vun den 
Präsenzen. Mee fir eech ass d’Schoulfest nach nik riwwer.   
No 16:05 Auer geet d’Schoulfest fir eech nach virun. Et gi Concerts gespillt an 
et gëtt nach Gegrilltes a Gedrénks.  
 
 
 
 
Hei nach eng Kéier dat ganzt zesummegefaasst : 
 

Auerzäit Wat?/Wou?/Wéi? 

8:45 Sech op de Wee Richtung 
Rallye oder Sportshal 
maachen 

9:00 Ufank 

10:45 Schluss 

11:15 Ufank 

13:00 Schluss 

14:00 Showmatch & fräi 
beweegen um Site 

14:45 Präisiwwerreechung  

15:15 Zeréck an d’Klassesäll 

16:05 Et geet viru mat feieren 
(Essen a Gedrénks) 

17:00 Concert vum Naimy Rizzi 

18:00 Concert vum Mc Almer 

19:00 Concert vum DaMensa 

 
 
Mir sinn frou eech all um Schoulfest erëmzegesinn! 
 
Äre Schülercomité 


