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Uit die Kantoor …
Hierdie is die laaste nuusbrief
vir die kwartaal. Baie dankie
vir elke ouer se geduld en
getroue samewerking hierdie
kwartaal. Dit was ’n moeilike
kwartaal met baie uitdagings en
aanpassings wat gemaak moes
word, maar ons is tog dankbaar
dat Tjokkies steeds geseënd in
hierdie tyd was.
Baie dankie aan elke ouer wat
getrou skoolgelde betaal het.
Met u ondersteuning kon ons al
die
noodsaaklike
uitgawes
betaal.
Graag herinner ek u, as ouers,
net
weereens
aan
die
Begrotingsvergadering
wat
gehou gaan word op 16
November 2020 in die skoolsaal,
waar
die
2021 begroting
bespreek en goedgekeur moet
word. U teenwoordigheid is vir
ons belangrik.
Sterkte aan die leerders vir die
toetsreeks wat reeds op 15
Oktober begin het. Dankie aan
die ouers vir die inval by die
reëling dat kinders in twee
groepe kan kom skryf. Ons
besef dit veroorsaak groot
ongerief. Indien u werklik ’n
vervoerprobleem het, kontak
gerus mnr. Stefan Smit om ’n
reëling te tref.
Die skool sluit Vrydag om 10h00
en heropen weer op Woensdag,
2 November, met groep 2 om
07h30.

16 Okt 2020
Vind aangeheg vandag ook die
aangepaste kalender vir die
2021 skooljaar.

Seuns:
Sportbroeke en -hemde – nr. 32
Kortmou skoolhemde – nr. 30

SKOOLKLERE
Ouers en leerders moet asb.
kennis neem dat die formele
skooluniform skool toe gedra
moet word. GEEN TEKKIES mag
saam met die formele skooldrag
gedra
word
nie,
slegs
skoolskoene of kaalvoet is
toelaatbaar. GEEN CROCS of
plakkies
mag
saam
met
sportdrag gedra word op dae
wanneer
die
leerders
Liggaamlike Opvoeding (LO) het
nie!
Leerders mag tot aan die einde
van 2020 hul fees-hemde op
Vrydae dra.

Drimac – nr. 32
Rooi sporthemde – nr. 33

KLEREBANK
Ons
klerebank
verkoop
relatiewe goeie tweedehandse
skoolklere teen billike tariewe.
Daar is egter tans nie voorraad
in sekere nommers en groottes
beskikbaar nie. Ons sal dit
hoogs waardeer indien ouers
oortollige skoolklere, wat nie
meer in gebruik is nie, kan
beskikbaar
stel
vir
die
klerebank
sodat
ons
die
voorraad bietjie kan aanvul.
Ons is veral dringend op soek na
die volgende klere:

GR. R-OPEDAG
Die jaarlikse Gr.R-Opedag vir
2021 se ouers en leerders vind
op Donderdag, 22 Oktober,
plaas. Omrede dit in skooltyd
plaasvind, versoek ek dat ons
ouers op hierdie dag van hek 4
sal gebruik maak wanneer
ouers hul kinders kom af- en
oplaai.
Dit
is
om
‘n
verkeersopeenhoping
te
voorkom by die hoofingang
aangesien die “nuwe ouers” van
die parkeerterrein by hek 1
gebruik sal maak.
Baie dankie vir u samewerking.
VOORTREKKERS
Dinsdag, 20 November, is dit
ons kommando se beurt om aan
die virtuele Fakkelloop vir die
100-jarige Eeufeesvieringe deel
te neem. Sien aangehegte brief
vir meer inligting.
Belangrike datums:
22 Okt. Gr.R-Opedag vir 2021
23 Okt. Skool sluit om 10h00

Dogters:
Skoolrokke - nr. 12 / 34
Sportrompies en -hemde – nr.
34
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6 Nov. Rapporte beskikbaar op
e-platform.
13
Nov.
Klein
Tjokkies
Gholfdag
20 Nov. Gr.7-afsluiting
22 Nov. Tjokkie dankfees
23 Nov. Eindeksamen begin
VERJAARSDAE
23 Okt.: Juf. Elsabé Claassen
(Gr. R-hoof)
24 Okt.: Juf. René Burger
(Musiek)
3 Nov.: Juf. Elzanne Stadler
(Gr.4)

SKOOL VERLATERS (herhaal)
Ouers en leerders wat die skool
aan die einde van 2020 verlaat
(gr. 7-leerders uitgesluit) moet
asb. onthou om die skool te
verwittig
deur
die
skoolverlatersvorm, wat saam
met verlede week se nuusbrief
uitgestuur is, te voltooi en
terug
te
e-pos
na
office@tjokkies.co.za voor of
op Maandag, 19 Oktober 2020.
Ons benodig dringend hierdie
inligting
vir
begrotingsdoeleindes.

VAKANSIE
Namens die skool wens ons elke
Tjokkie-leerder en ouer ‘n
aangename ruskans toe, al is
dit baie kort.
Die onderwysers en u as
“tuisonderwysers” verdien dit
beslis.
Vir die wat die geleentheid het
om bietjie weg te breek vir ‘n
paar dae, ry asb. veilig. Covid is
beslis nog baie aktief en
bekruip jou soos ‘n dief in die
nag. Wees dus asb. baie
versigting en pas uself en u
gesin deeglik op.
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