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1 Julie 2020 

Spesiale Nuusbrief 4 

Covid-19 

Veilige terugkeer vir Graad R Tjokkie kleuters 

Liewe Ouers 

Hier volg ‘n groot klomp inligting wat belangrik is vir die kleuters se veilige terugkeer skool 

toe in die week van 6 – 10 Julie. Die eerste week is ‘n oriënteringsweek, kyk weer na die 

inligting in Nuusbrief 3.   

Lees asseblief alles met aandag deur en vergewis uself DEEGLIK van al die reëlings.  

Algemene inligting aangaande Covid-19: 

 Verspreiding van die virus geskied druppelgewys en nie dmv inaseming nie.  Met ander 

woorde dit is níe “airborne” nie, maar val grond toe binne 1,2m vandat dit vrygestel is. 

 Dit word vrygestel wanneer geaffekteerde persone praat, nies of hoes. 

 Infeksie vind plaas wanneer geaffekteerde “druppels” in aanraking kom met die oë, neus 

of mond. 

 Infeksie kan nie deur die vel geskied nie. 

 In die groot meerderheid van mense is COVID-19 ‘n gematigde siekte.  Slegs ongeveer 

20% benodig hospitalisasie, waarvan ongeveer 5% kritiek kan wees. 

 Die kans dat kinders die infeksie sal opdoen is baie skraler as in die geval van 

volwassenes. Onlangs nog, is minder as 3% gevalle wêreldwyd in jong kinders 

aangemeld. 

 Dit beteken ook dat die virus nie sommer deur kinders oorgedra sal word nie. 

Algemene voorkomende maatreëls: 

 Toepassing van sosiale afstand (1,5m) 

 Handsanitering 

 Hande was met seep en water 

 Bedekte hoes of nies (met arm of sneesdoekie) 

 Vermyding van aanraking aan gesig 

 Dra van gesigmaskers 

 Sifting van simptome (“screening”) 

 Neem van liggaamstemperatuur  

 Selfisolasie (Tuis bly wanneer sleg voel) 
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Spesifieke voorkomende maatreëls: 

 Die skool is ingerig vir die toepassing van die algemene voorkomende maatreëls. 

 Personeel is opgelei in die toepassing van die voorkomende maatreëls. 

 Ouers het inligting ontvang om kleuters voor te berei vir die toepassing van die 

voorkomende maatreëls. 

 Ouers het wenke ontvang om kleuters toe te rus vir ‘n gemaklike en veilige terugkeer 

skool toe. 

 Kleuters het ‘n aktiwiteitsboekie ontvang om bekend te raak met die nuwe reëls en 

voorkomende maatreëls. 

 Om risiko’s uit te skakel mag slegs personeel en kleuters die terrein betree, geen ouers 

of ander volwassenes nie. 

 Aangepaste skoolreëls en skooltye is ingestel. 

 ‘n Aangepaste aankoms- en afhaalroetine word ingestel. 

 Dra van gesigmaskers of skerms is verpligtend te alle tye. 

 Geen buitemuurse aktiwiteite sal plaasvind nie. (Kinderkenitika ingesluit.) 

 Kleuters moet so min as moontlik aan die gemeenskap blootgestel word, dit kan 

toegepas word deur byvoorbeeld direk vanaf die huis skool toe te kom, en na skool direk 

terug huis toe te gaan. 

Voorkomende maatreëls in die klas: 

 Die klasse sal daagliks met ‘n saniteermasjien gedisinfekteer word. 

 Elke kleuter se skerm word gesaniteer en in sy/haar eie bêrekassie gebêre. 

 Distansieëring op die mat geskied dvm kolle en blokke wat individuele plekke aandui. 

 Distansieëring by tafels geskied dmv tafelskerms wat individuele werkstasies skep. 

 Alle onnodige meubelment, kussings, los items, sagte speelgoed en boeke is 

weggeneem. 

 Boeke en legkaarte sal op spesifieke wyses aangebied word. 

 Elke kleuter sal voorsien word van ‘n roomysbak met eie skryfbehoeftes en tellers. 

 Uitgesoekte opvoedkundige speelgoed sal beskikbaar gestel word en daagliks gesaniteer 

word. 

 Goeie ventilasie en deurlopende sanitering sal toegepas word. 

Voorkomende maatreëls buite op die terrein: 

 Strepe vir sosiale distansiëring is aangebring. 

 Buite-apparaat en speelgoed sal daagliks met ‘n oppervlaksaniteerder gesprei word. 

 Kleuters se hande sal gesaniteer word wanneer hulle van binne na buite beweeg en 

wanneer hul weer terugkeer na binne. 

 Verskeie handewas-stasies en saniteerstaanders sal beskikbaar wees. 

 Daar sal deurgaans toesig oor die kleuters wees. 
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 Speelareas sal op ‘n daaglikse basis aan spesifieke klasse toegeken word. 

Etenstyd: 

 Oggendkleuters bring eie kosblik EN koeldrank vir die oggend se verversingstyd saam. 

Koeldrank gaan nie meer in bekertjies voorsien word nie. 

 Middagkleuters bring eie kosblik EN koeldrank vir die oggend EN die middag saam, 

m.a.w vir twee etes. Koeldrank gaan nie meer in bekertjies voorsien word nie. 

 Koeldrank nie meer as 250ml per ete nie. Geen gaskoeldrank. ‘n Waterbotteltjie mag 

steeds saamgebring word, aangesien daar nie meer waterdrink-stasies gaan wees nie. 

Maak ASSEBLIEF seker dat geen bottels lek nie. 

 Die middelbord-reëling verval. 

 Geen kos of koeldrank mag gedeel word nie. 

 Kosblikke en koeldrank moet in kleuter se tas bly. Middagkos word nie meer in die yskas 

gesit nie. 

 Sosiale distansieëring sal toegepas word tydens etenstyd. 

Badkamer-roetine: 

 Kleuters mag enige tyd deur die dag die badkamer gebruik. 

 Daar sal deurlopend toesig en hulpverlening by die badkamer wees. 

 Waslappies is verwyder en papierhandoekies sal beskikbaar wees. 

 Sosiale distansieëring en sanitering sal in die badkamer toegepas word. 

Ysietyd: 

 Daar sal geen ysietyd meer wees nie. 

Bederfdae: 

 Die reëlings gaan verander, dit sal volgende week deurgegee word.  Geen bederfdag in 

die eerste week nie. (Oriënteringsweek van 6 – 10 Julie). 

Hekke: 

 Voortaan mag slegs die hoofingang van die skool gebruik word vir toegang. 

 Geen toegang vanaf die laerskool se hekkies op die stoepe nie, dit sal gesluit wees. 

 Geen kleuter mag deur ‘n boetie of sussie by die skool afgehaal word nie.  

 Om soggens herhaaldelike kontak met die  hoofhek te vermy, sal kleuters deur die klein 

houthekkie langs die hoofhek ingelaat word, nadat veiligheidsprosedures toegepas is. 

 Hekskyfies is nie tans geaktiveer nie. 
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AANKOMS: 

Sifting van simptome (“Screening”) 

Dit móét plaasvind voordat die kleuter die terrein mag betree.  Om dit vir u as ouer 

tydbesparend en makliker te maak, gaan ons Karri daarvoor gebruik.  U moet dus elke 

oggend voordat u kleuter skool toe kom die vraelys op Karri voltooi. Indien dit nie gedoen 

is nie moet u dit skriftelik by die hek voltooi.  

U behoort reeds die vorige middag die “uitnodiging” via Karri te ontvang, maar moet 

ASSEBLIEF eers die volgende oggend voor skool voltooi word. U moet ook eers u kleuter se 

simptome ondersoek voordat u die vrae beantwoord. Indien u kleuter die oggend nie skool 

toe kom nie, MOET u dit so op Karri aandui.  So ook in die week wat u kleuter se groep nie 

die skool besoek nie. 

AANKOMSTYD SOGGENS: 

Vanaf 7:15 tot 8:00 

Kleuters wat nie ‘n boetie of sussie in die laerskool het nie, word aangemoedig om eers ná 

7:30 aan te meld. 

Prosedure: 

 Ouer en kleuter val in die ry in buite die hek op die uitgemerkte strepe. Dra van ‘n 

masker is verpligtend. 

 Die juffrouens wat buite aan diens is neem die kleuter se temperatuur en teken dit aan. 

U gaan ook gevra word of u die vraelys op Karri voltooi het.  

 Indien die kleuter se temperatuur hoër as 37,5oC is, moet die ouer die kleuter terug 

neem huis toe. 

 Indien die kleuter se temperatuur 37,5oC of laer is, beweeg die kleuter na die binnekant 

van die terrein, waar ‘n juffrou hom/haar sal ontvang. 

 Die ouer kan dan verdaag.  

 Die kleuter se hande word gesaniteer, waarna hy/sy klas toe beweeg. 

 Elke klasjuffrou wag vir die kleuters in haar klas. 

AFHAAL VAN HALFDAGKLEUTERS: 

Tyd: Vanaf 12:15 tot 12:45 

Prosedure: 

 Die kleuters gaan in wag-areas in die voortuin wees. 

 Wanneer u as ouer by die hek kom, moet u vir die juffrou by die hek u kleuter se naam 

en klas noem, sodat die juffrou die kleuter nader kan roep. 

 Die kleuter word deur die juffrou by die hek uitgelaat om by u as ouer aan te sluit. 
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AFHAAL VAN VOLDAGKLEUTERS: 

Tyd: Vanaf 15:00 tot 17:00 

Niemand mag na 17:00 nog op die terrein wees nie. Tref asseblief u reëlings só dat u 

kleuter vóór 17:00 opgelaai kan word. 

Prosedure: 

 U as ouer druk die kokkie aan die buitekant van die hek sodat die juffrou na die hek kan 

beweeg. 

 U wag buite en noem u kleuer se naam vir die juffrou, sodat die kleuter nader geroep 

kan word. 

 Die kleuter word deur die juffrou by die hek uitgelaat om by u as ouer aan te sluit. 

Aangepasde tye: 

Skooltye moes noodwendig aangepas word omdat die nuwe tye voorafgegaan word deur 

sanitering van die klasse en terrein. Dankie vir u begrip in die verband. 

Wintersdrag: 

Soos reeds genoem, moet u nie Tjokkies wintersdrag aankoop nie.  Kleuters kan deur die 

winter met gewone, warm klere skool toe kom. Indien u kleuter oor ‘n navy Tjokkiebroek en 

rooi Tjokkietop of baadjie beskik en dit soms wil aantrek, is hul welkom om dit enige dag aan 

te trek. 

Bestuur van siekte en bevestigde gevalle: 

 ‘n Siek kleuter moenie skool toe gebring word nie. 

 ‘n Kleuter wat deur die dag olik voorkom, se temperatuur sal gemonitor word. 

 As ‘n kleuter siek word sal hy/sy geïsoleer word en die ouers sal onmiddelik in kennis 

gestel word om die kleuter te kom haal. 

 Indien ‘n kleuter COVID-19 simptome toon, moet die ouer die kleuter neem vir toetsing. 

 Terwyl u wag vir die uitslag moet die kleuter tuis gehou word. 

 Indien die uitslag van die toetsing negatief is, kan die kleuter terugkeer skool toe, met ‘n 

bewys van die uitslag. 

 Indien die uitslag van die toetsing positief is, moet die kleuter vir 14 dae tuis bly en die 

skool moet onmiddelik in kennis gestel word, sodat isolasie-maatreëls toegepas kan 

word. 

 Slegs persone wat in noue kontak was met ‘n bevestigde geval, moet vir 14 dae in 

kwarantyn wees. 

 Indien u of u gesin in noue kontak was met iemand wat positief getoets is, moet die 

skool daarvan in kennis gestel word. 
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 Vir meer inligting sien die skool se Veiligheidsbeleid vir COVID-19 op die Primêre Skool 

se webtuiste. 

NEEM ASSEBLIEF KENNIS DAT AL DIE BOGENOEMDE REëLINGS EN RIGLYNE IN DIE BESTE 

BELANG VAN ELKE TJOKKIE KLEUTER SAAMGESTEL IS. SLEGS DEUR DIT TE BELEEF, SAL ONS 

KAN BEPAAL OF DIT HAALBAAR IS, VOLDOENDE IS, OF AANGEPAS MOET WORD. 

Bedanking: 

Baie dankie aan Frans en Janah Posthumus (Franco se ouers), wat ‘n saniteermasjien 

namens SUMFRA aan die skool geskenk het.  Aan André en Marike van Niekerk (Allison se 

ouers), ook baie dankie vir die skenking van twee temperatuurmeters.  Ons het groot 

waardering daarvoor. 

Dankie vir elke ouer se ondersteuning, samewerking en begrip; en vir die vertroue wat u in 

ons as Tjokkie-personeel stel. 

Kom ons dra ook ons skool, ons personeel en elke ouer en kleuter in gebed aan ons Hemelse 

Vader op vir beskerming en seën in hierdie omstandighede. 

Ons sien daarna uit om die kleuters by die skool te ontvang! 

Groete, 

 

Elsabé Claassen 

SKOOLHOOF 


