
 

 

 

 

 

17 Junie 2020 

Spesiale Nuusbrief 3 

Covid-19 

Heropening van skool vir Graad R-leerders  

Liewe Ouers  

In ag geneem dat die skool, sowel as u beplanning het om te doen, gee ons graag die inligting waaroor ons 

huidiglik beskik aan u deur.  Ons besef dat van hierdie reëlings en inligting vir u ontwrigtend kan wees, 

maar as skool het ons geen ander keuse as om by die voorgeskrewe regulasies te bly nie. 

Terugkeer: 

Die beoogde datum vir Graad R-leerders om terug te keer skool toe, is steeds 6 Julie. (So ook Grade 1, 2, 3 

en 6). 

In opdrag van die minister gaan die infassering van die verskillende grade daarmee gepaard dat daar slegs 

50% van die totale aantal leerders op ‘n keer by die skool teenwoordig mag wees. 

Die Bestuurspan van die skool was dus genoodsaak om ‘n 50% kapasiteitsplan in werking te stel en is van 

mening dat die volgende opsie, wat die kleuterskool insluit, die beste opsie onder omstandighede is.   

Dit behels dat die helfte van die skool se leerders een week skool sal bywoon en die ander helfte die 

daaropvolgende week.  Skoolbywoning sal dus weekliks roteer.   

Tuiswerk vir die “tuis-week” sal op Vrydae saamgestuur word, sowel as op die Tjokkiechannel beskikbaar 

wees. 

Die klasverdeling van die alternatiewe weeklikse skoolbywoning is met die alfabet as riglyn ingedeel, sodat 

boeties en sussies se skoolbywoning ooreenstem. 

Die twee groepe sal as GROEP 1 en GROEP 2 bekend staan in al die hieropvolgende reëlings. U sal 

persoonlik van u kleuter se groepindeling in kennis gestel word dmv whatapp. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Die Eerste Week:  Maandag 6 Julie tot Vrydag 10 Julie 

Hierdie week is ‘n ORIENTERINGSWEEK en sal as volg verloop: 

 Maandag 6 Julie en Dinsdag 7 Julie – Skoolbywoning vir GROEP 1 

 Woensdag 8 Julie, Donderdag 9 Julie en Vrydag 10 Julie – Skoolbywoning vir GROEP 2 

(Groep 2 het hierdie week 3 skooldae omdat hul eerste week ‘n tuis-week is). 

Middagsorg: 

Omdat daar ‘n groot behoefte bestaan, sal middagsorg vanaf Maandag, 13 Julie hervat in die alternatiewe 

skoolweke van die huidige middagkleuters. 

‘n Aangepaste middagtarief van R250.00 per maand sal vanaf 1 Augustus gehef word. 

Maak asseblief seker dat u op die meegaande vorm aandui of u daarvan gebruik gaan maak of nie. 

Skoolkalender: 

Die aangepaste datums vir die res van die jaar lyk as volg: 

Kwartaal 2: 6 Julie – 7 Augustus: 

Kwartaal 3: 12 Augustus – 23 September  

Kwartaal 4: 5 Oktober – 15 Desember   

Afhaalgeleentheid: 

Onthou asseblief die afhaal van die pakkette hierdie Vrydag, 19 Julie, by die skool. Sovêr moontlik moet 

elke kleuter se pakkie asseblief kom haal word.  

Bring asseblief die volgende saam om in te dien wanneer u die pakkie kom afhaal: 

1. Die “Kontrolelys” van u kleuter se vordering. 

2. Die vorm wat u as ouer moet voltooi tov die heropening van die skool. (Hierby aangeheg). 

Daar sal tafels in die parkeerarea wees waar elke klas se pakkette beskikbaar sal wees. 

Afhaaltye:  1. Tussen 7:30 en 8:30  

 2. Tussen 12:00 en 13:00 

 

 



 

 

 

 

 

 

Kleuter-voorbereiding: 

Die welstand van elke kleutertjie met die terugkeer na die skool is vir ons baie belangrik. 

Om u te help om die kleuter tuis voor te berei vir die nuwe omstandighede by die skool, het ons ‘n boekie 

saamgestel wat ook Vrydag in die pakket huis toe gestuur word. 

Ons glo dat dit elke kindjie op hul gemak sal stel vir die terugkeer skool toe, sodat hul ten spyte van die 

opgewondenheid, die nuwe reëls ten opsigte van veiligheid mooi sal kan toepas.   

Ons kan nie wag om ons Tjokkie kleuters weer te sien nie en hoop dat die roetine 'n bietjie normaliteit aan 

hul sal terugbring. 

Met die volgende skrywe sal die prosedure en voorskrifte vir die terugkeer skool toe breedvoerig aan u 

oorgedra word. 

Baie dankie vir u begrip en ondersteuning in hierdie buitengewone omstandighede. 

Groete, 

 

 

Elsabé Claassen 

SKOOLHOOF 


