HERSIENE MIDDAGSTUDIEPROGRAM & ReëLS a.g.v.
COVID 19 Pandemie 2020
13/07/2020
Voornemende middagstudie-ouer
Dit is vir ons hier by Tjokkies baie aangenaam om weer aan u ‘n middagstudiediens te
kan lewer. Ons besef dat behoorlike toesig vir u kind in die namiddag baie belangrik is
en vandaar die heropening van Tjokkies se middagstudie.
Me. Alta van Heyningen ageer steeds as middagstudiehoof en u kan gerus met haar
skakel. Mnr. Nicolaas Slabbert is oorhoofs verantwoordelik en sy nommer is 083 631
5824.
Huidige tariewe vir middagstudie beloop R220/leerder solank leerders elke 2de
week van die middagstudie gebruik maak. GEEN middagstudiegelde word vir
Juliemaand gehef nie. Eerste betaling word in Augustusmaand gehef.

U kan via die KARRI-toep u kind se middagstudiegelde betaal. Hierdie gelde is
maandeliks vooruitbetaalbaar. Dit is steeds belangrik om die skool of Me. van
Heyningen te laat weet indien u kind nie meer van die fasiliteit gaan gebruik maak
nie.
MIDDAGPROGRAM:
13:00 – 13:50 :

13:50 :
14:00 – 15:00 :
15:00 – 15:30 :
15:30 – 16:15:
16:15
17:00

Leerders verklee en eet hulle kos wat u saamstuur. Die kombuis sal
ongelukkig nie vir die leerders beskikbaar wees om kos warm te maak of
om kos te bêre tot na skool nie. Pak dus ‘slim’ middagetes vir u kind.
Die snoepie sal ongelukkig ook nie in die namiddag beskikbaar wees nie.
Leerders meld voor die snoepie op die grasperk aan, waarna hulle deur
verskeie personeel na hul klaskamers geneem sal word.
Register word geneem.
Studie vir alle leerders.
Pouse
Studie vir graad 4 – 7 leerders. (Graad 1 –3 leerders word nie verplig vir
‘n tweede gedeelte nie, maar hulle kan wel hiervan gebruik maak)
Leerders pak op, maak skoon en gaan na wagarea.
Middagstudie eindig.
Leerders mag slegs by die swembadhek (Hek 4) afgehaal word.
(Ouers wat kinders na 17:00 afhaal, moet asseblief vroegtydig met
die personeel aan diens ‘n reëling tref.)

SPEELTERREINE:
 Gr 1 – 3: By klim- en klouterapparaat en op grasperk tussen die krieketnette en die

swembad.
 Gr 4 – 7: Rugbyveld.
REëLS VIR DIE LEERDERS:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Geen leerder mag op die grasperk by die hoofingang en voor die
wetenskapklas speel nie.
Geen leerders mag agter die tennisbane en tussen die walle en die
heining speel nie.
Geen leerder mag agter die saal en voor die Gr. 1 klasse speel nie.
Die volgende plekke is buite perke: Alle klasse, behalwe die middagklasse.
Die rekenaarsentrum, ouditorium, saal en alle stoepe voor die kantore en
die binnehof voor die personeelkamer asook die gras voor die
wetenskapklas.
Leerders mag slegs binne die skoolterrein by die wagarea, voor die
snoepie, wag.
Tasse moet na skool voor of binne julle eie middagklas neergesit word.
Leerders mag nie in die badkamers speel nie. Nie meer as 4 leerders word
op ‘n slag toegelaat in die badkamers nie.
Leerders moet die terrein en die badkamers te alle tye netjies hou.
NB! Leerders mag die skoolgronde nie sonder toestemming verlaat nie.
Selfoonbeleid aangepas:
Leerders mag selfone skooltoe bring en mag as volg gebruik word:



Vir opvoedkundige doeleindes, mits dit in opdrag van `n onderwyser
is.
Slegs pouses in ekstreme noodgevalle, mits daar toestemming by `n
onderwyser/middagdame is.

Leerders se selfone sal vir `n week gekonfeskeer word en in die skool se
brandkluis gebêre word indien:
 `n Selfoon sonder toestemming in die klaskamer, tydens pouses,
gedurende middagstudie gebruik word. Geen kind, onder geen
omstandighede, mag sy/haar ouers skakel, indien daar
ongelukkigheid ontstaan oor `n betrokke middagdame nie.

ALGEMENE REËLS VIR OUERS:
1. Ouers moet die betrokke leerkrag skriftelik of telefonies laat weet indien u kind
nie middagstudie kan bywoon nie. U kan ook die skool bel om ‘n boodskap te laat
of sms of whats app stuur aan die betrokke juffrou.
NB! Ouers moet ook die middagdame en die skool laat weet indien u kind tuis bly
omrede hulle in kontak met ‘n positiewe COVID 19 persoon was.
2. Leerders moet hulle kan besig hou wanneer tuiswerk afgehandel is. (Bring bv. altyd
‘n leesboek saam.)
3. Alhoewel toesighouers hulp verleen, is geen didaktiese hulpverlening werklik
moontlik nie.
4. Ouers moet hulle kinders SLEGS by hek 4 (swembadhek), afhaal.
5. Maak seker dat u vir u kind genoeg kos inpak. Iets vir pouse, maar ook vir
middagete. Soos reeds genoem sal GEEN voedsel in die kombuis gebêre of
voorberei mag word nie, a.g.v. veiligheid t.o.v. COVID 19 maatreëls.
6. Help ons om ‘n veilige en gedissiplineerde omgewing vir u kind na skoolure te skep
deur die reëls na te kom en dit by u kind te vestig.
LET ASB. OP NA DIE BELANGRIKE COVID VOORKOMINGSMAATREëLS:











Toepassing van sosiale afstand, (1,5m), tydens klasse en algemene buitespel.
Handsanitering in al die klasse.
Hande was met seep en water wanneer badkamer gebruik word.
Bedekte hoes of nies. (met arm of sneesdoekie)
Vermyding van aanraking van gesig.
Selfisolasie. (tuis bly wanneer sleg voel)
Dra van gesigmasker of skerm is verpligtend te alle tye.
Slegs personeel en leerders mag die skoolgronde betree, GEEN ouers of
ander volwasssenes nie. Ouers moet hul kinders by die hek ontvang.
Slegs die badkamers by die sportvelde mag gebruik word, en sal daagliks
ontsmet word.

N. Slabbert
(Middagstudie-hoof)

L.C. Gunter
(Skoolhoof)

