
 

 

 

 

 

1 Mei 2020 

Spesiale Nuusbrief 

Liewe Ouers  

Ons bevind onsself tans in ‘n baie onseker tyd terwyl die uitbreek van Covid-19 die hele wêreld tot ‘n 

stilstand gedwing het.  Die inperkingstyd bring mee dat ons skool nie soos normaal kan funksioneer nie,  

maar dit skep ook die geleentheid om innoverend oor die onderrig van ons kleuters te dink. 

Ons vertrou dat ons Tjokkie-kleuters reeds speel-speel leer en ontwikkel deur die weeklikse tuiswerk op 

www.tjokkiechannel.co.za. Die juffrouens werk kliphard aan die voorbereiding van lesmateriaal vir die res 

van die jaar.   

Noudat ons bevestiging gekry het dat Graad R-leerders eers heelwat later gaan terugkeer skool toe, lê daar 

intensiewe beplanning van ons kant af voor met die oog op elke kleuter se skoolgereedheid.  So gou as wat 

dit moontlik is, wil ons ook vir ouers die geleentheid skep om werk in harde kopie by die skool te kom 

afhaal.  Daarmee saam sal u kleuter se verslag, assesseringsboekie,  kinderkinetika verslag en skoolfoto’s 

afgehaal kan word. 

As gevolg van hierdie omstandighede buite ons beheer word alle skoolaangeleenthede, buitemuurs en 

middagsorg vir die tweede kwartaal gekanselleer.   

Middagsorg is ‘n buite-kurrikulêre diens en daar sal nie middagsorgfooie vir Mei, Junie en Julie gehef word 

nie. 

Soos deur die Beheerliggaam versoek, bly skoolgelde betaalbaar  voor/op die 7de van elke maand.  Die 

skool ontvang geen verligting rakende maandelikse uitgawes nie, wat die salarisse van al die personeel 

insluit.  Salarisse is reeds hierdeur geaffekteer en die personeel offer ook op in die verband.   

Daarom moedig ons u aan om steeds hierdie verpligting na te kom, om ons skool se deure oop te hou en te 

verseker dat ons kleuters ná hierdie Covid-19 uitdaging, steeds ‘n goeie skool sal hê om na terug te keer. 

Ons het egter begrip vir ouers wie se inkomste in hierdie tyd nadelig beïnvloed word en die Beheerliggaam 

sal elke saak in die verband individueel hanteer, hetsy deur middel van uitstel of kwytskelding in terme van 

die Nasionale Regulasies.  Vroeë kommunikasie aan die Beheerliggaam in die verband is belangrik. 
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Ons Tjokkie-ITEC Gholfdag is tentatief uitgestel tot 27 Augustus.  Die kleuter gholf-borgspeletjie kan ook 

nou later eers ingedien word. 

Baie belangrik:  Moenie dat hierdie vorm verlore raak nie!  Aangesien dit ‘n fondsinsamelingsvorm is, word 

R100 vir ‘n verlore vorm gehef.  Tye is moeilik en ons wil geen druk op u plaas met hierdie projek nie, maar 

ons sal elke sent waardeer wat steeds hierdeur ingebring kan word. 

Wanneer die skool weer vir kleuters heropen, sal streng veiligheidsmaatreëls in plek wees om almal se 

veiligheid te verseker.  U sal nader aan die tyd ‘n skrywe hieroor ontvang.  Ons kan wel aan u noem dat ons 

ondersoek instel na ‘n eenvormige, meer “kleutervriendelike” tipe masker en dat u nie nou reeds vir u 

kleuter ‘n masker vir skool moet aankoop nie. 

Kom ons bly mekaar ondersteun as Tjokkie-familie, met ‘n positiewe ingesteldheid teenoor die onderwys 

en die opvoeding van ons kinders. 

Mag elke Tjokkie-gesin die teenwoordigheid en seën van die Here ervaar in hierdie tyd en die beste maak 

van elke dag! 

Groete, 

 

 

Elsabé Claassen 

SKOOLHOOF 


