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9 April 2021                                                                          Uitgawe: 9/1/2021 

 

 

Toegang tot skool 

Die feit dat ouers nie op die skoolterrein mag kom nie, is nie ‟n reëling wat deur die skool 

daargestel is nie, maar is nasionale voorskrifte soos dit aan skole voorgeskryf word. Ek besef dit 

is uiters moeilik vir ouers, veral noudat die sport weer goed op dreef is. Soms gebeur dit dat ‟n 

hek vir „n tydjie onbeman is en dan glip ouers daar in.  Ek doen „n vriendelike beroep op ouers 

om maar buite die terrein te wag vir u kind by ‟n plek waarop julle ooreengekom het.  Moet asb. 

nie die veiligheidswagte konfronteer indien u aangespreek word nie. Hulle is hier vir u kind se 

veiligheid en hul doen net hul werk.  

 

Verkeer 

Dit bly maar nog ‟n kopseer en die skool is nie werklik daarvoor verantwoordelik nie. Ek het ‟n 

paar weke gelede gevra dat ouers, wat van die swembadhek gebruik maak, nie aan die binnekant 

van die singel moet parkeer nie. Dit bemoeilik die vloei van die verkeer. Hou asb. links, behalwe 

die area in Von Bondestraat waar kegels uitgepak is.  Moenie die kegels skuif of daar parkeer nie. 

As almal saamwerk, kan daar al ‟n groot verbetering wees wat die verkeersvloei aanbetref. 

 

Sport 

Afrigters, spelers en ouers wil almal graag hê dat sport so gou as moontlik na normaal moet 

terugkeer. Ongelukkig is daar baie reëls en regulasies waaraan voldoen moet word. Daar is nog 

baie onduidelikhede oor hoe dinge in die komende kwartaal gaan verloop. Met die moontlikheid 

van ‟n derde vlaag infeksies wat kan uitbreek, is baie skole maar versigtig. Ons moet egter 

aanvaar dat ligas, sportdae en toernooie nog nie “normaal” sal kan voortgaan nie, aangesien 

daar baie skole is wat nog nie teen 100 persent kapasiteit funksioneer nie. Hierdie skole sal 

uiteraard nie aan ‟n volwaardige liga kan deelneem nie. Vervoer van leerders met busse en die 

hoeveelheid persone per terrein, maak dit ook baie moeilik om te bestuur. Wees egter verseker 

dat ons alles in ons vermoë doen om ons leerders, sodra moontlik, die blootstelling aan 

wedstryde te gaan gee. Dit is ‟n proses wat nie oorhaastig en roekeloos aangepak moet word nie. 

UIT DIE KANTOOR 
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12 April : Juf. Carmen Butler (KS) 

13 April : Mev. Daleen Vermaak (Admin.) 

16 April : Juf. Mariandel Nortje (Gr. 2) 

VERJAARSDAE 

KAALVOETKAFEE 

TJOKKIE OMGEE (herhaal) 

Gewonder wat om met jou ou klere te maak…. 

Tjokkies samel klere in! 

Enige grootte 

Enige kleure 

Warm of koud 

Pak jul kaste reg en skenk van jou klere vir die mense wat nie het nie. 

Jul het tyd tot 23 April om jul klere vir Juf. Ursula te bring. 

 

 

 
TOETSWEEK 

Toetsweek 2 begin 15 April 2021.  Die 

toetsrooster is verlede week saam met 

die Weekblad uitgestuur. 
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Kunsklasse begin volgende kwartaal @ 

R420 per kwartaal, wat alle 

benodigdhede insluit. Klasse is Dinsdae 

14:00 – 14:50 en 15:00 – 15:50. 

„n Verskeidenheid tegnieke word aange-

leer. 

 

Bespreek nou by Juffrou Elsabé,  

072 674 6897 

 

KUNSKLASSE 

Indien daar enige ouers is wat graag  langs 

die rugbyveld op „n advertensiebord wil 

adverteer, of weet van iemand/instansie 

wat van die geleentheid sal wil gebruik 

maak, kontak Suzane by die 

bemarkingskantoor. 

DIE BELANGRIKHEID VAN LEES EN HUMOR 

Enigiemand wat lief is vir Afrikaanse kinderboeke weet wie Jaco Jacobs is. Jaco se 

gewildheid onder Afrikaanse kinders is ook geen geheim nie. Hier is Jaco se eie woorde wat 

dit motiveer: 

 “Hulle sê die pad na ’n man se hart loop deur sy maag; maar ek het geleer die pad na ’n 

leser se hart loop dikwels deur sy lagspiere. Moet nooit ooit die waarde van humor 

onderskat nie. Selfs al onthou ’n leser niks van ’n storie nie, is die kans goed dat hy die 

gevoel sal onthou as ’n boek hom kon laat glimlag terwyl hy dit gelees het.” – aldus Jaco. 

 

  UIT DIE 

BEMARKINGSKANTOOR 

 

SNUFFELS 

HUMOR EN INSPIRASIESPASIE 
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TJOKKIE VAN DIE WEEK 

Baie geluk aan die volgende leerders wat verkies is tot Tjokkie van die week.   

 

VOOR  (v.l.n.r) : 

Karlien Malan – Gr. 1 

Dian Langner – Gr. 1 

AGTER (v.l.n.r) : 

Stiaan Nel – Gr. 2 

Amy-Lee Patricio – Gr. 2 

Juwan van Rooyen – Gr. 3 

Lizay Griesel – Gr. 3 

VOOR  (v.l.n.r) : 

Zander Sirgel – Gr. 4 

Linné Jacobs – Gr. 4 

Gerhard Boshoff – Gr. 5 

Huibré Goosen – Gr. 5 

AGTER (v.l.n.r) : 

Marlise de Witt – Gr. 6 

Arno Smit - Gr. 6 

Leanke Botha – Gr. 7 

Ruben van Niekerk – Gr. 7 


