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14 Mei 2021                                                                          Uitgawe: 2/2/2021 

 

As mens na die berigte oor die nuus luister en die koerante volg, dui die statistiek daarop dat die 

virus met mening terug is. Hierdie keer met meer energie, taktiek en kamoeflering. Volgens 

kenners is die simptome effens anders as vroeër. Mense ervaar glo meer gewrigspyn, daar is 

minimale koors en jou eetlus word aangetas. Wees dus asb. uiters versigtig waar u rondbeweeg. 

Om hierdie rede het die verskeie rugby- en netbalverenigings aanbeveel dat alle kompeterende 

rugby- en netbalwedstryde vir eers gestaak moet word. Interne oefeninge mag voorlopig 

voortgaan. Dit beteken dus dat die sportdae wat eerskomende naweek sou plaasvind vir eers 

gekanselleer moes word. 

 

Opleiding: 

Op Maandag, 17 Mei ontvang alle personeel na skool departementele opleiding. Dus sal daar geen 

buitemuurse aktiwiteite kan plaasvind nie. Neem egter kennis dat middagstudie normaal sal 

voortgaan. 

 

Oueraand: 

Dankie aan al die ouers wat „n draai by die onderskeie onderwysers gemaak het. Dit is in belang 

van u kind en die onderwysers is baie dankbaar vir die positiewe gesprekke en terugvoering. 

Opvoeding is „n handevat- proses en ons wil graag ook net die beste vir u kind hê. 

 

 

UIT DIE HOOF SE KANTOOR 

Rolbaldag 

Saterdag, 22 Mei by die munisipale rolbalklub agter St. Andrews. 

Dankie vir al die ouers wie reeds ingeskryf het en saam met ons die dag gaan geniet.  Daar is 

nog enkele plekke beskikbaar.  Indien jy nie kan kom speel nie, maar „n paar uur vry het, kom 

kuier en kom moedig aan. 

Dit beloof om „n heerlike dag te wees. 

Navrae:  bemarker@tjokkies.co.za 

 

  UIT DIE BEMARKINGSKANTOOR 
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HUMOR EN 

INSPIRASIESPASIE  

VERJAARSDAE 

17 Mei: Personeelopleiding 

19 Mei: McDonald‟s Dekagon Buitelug 

Gym bekendstelling vir 

leerders en personeel. 

22 Mei: Rolbaldag 

BELANGRIKE DATUMS 

14 Mei:   Geolene v Jaarsveld (Kaalvoetkafee) 

18 Mei:   Mnr. Ryno Eckard (Gr. 5) 

 

“Seëninge is die aanmoediging wat die lewe net soveel lekkerder maak. Om die seëninge te 

waardeer wat God in ons lewe gee, help jou om deur swaar tye te kom. Nie alle seëninge lyk 

dieselfde nie. Soms sal jy oorweldig voel deur die seën wat jy beleef en ander kere sal jy 

jouself daaraan moet herinner. 

Seëninge is ’n manier om jou te herinner dat God jou liefhet, dat Hy jou raaksien en dat Hy 

weet wat in jou lewe gebeur. Gaan staan ’n oomblik stil en waardeer die seëninge in jou 

lewe.” – Carolyn Larsen 

Advertensieborde: 

Inligting- / advertensieborde by skole is „n opwindende metode van advertering wat besighede 

die maksimum blootstelling bied teen bekostigbare pryse. Hierdie effektiewe metode van 

advertering is by verskeie skole landswyd uitgetoets en beproef met uitstekende resultate. 

Tjokkies wil advertensieborde binne die skoolgronde aan die noordekant van die rugbyveld (voor 

die snoepie) aanbring.  Die borde sal dubbelborde wees, wat beteken dat u op albei kante kan 

adverteer. 

Koste:         Adverteringspasie by Tjokkies word verkoop teen R4 000.00 per jaar.  

                   Dit is minder as  R450 per maand vir uitstekende advertensie. 

 

Grootte:     1 500 mm x 600 mm   

                  (U is self verantwoordelik vir die maak van die advertensiebord.) 

 

Kontak vir Suzane by die bemarkingskantoor as u belangstel om te adverteer of vir meer 

inligting:  bemarker@tjokkies.co.za. 
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SNUFFELS 

Liewe Ouer 

Benodig jy hulp en hoop met jou kind se 

akademie? 

Elke kind is uniek. 

Ons streef daarna om jou kind te help. 

Met ons studiekursus leer ouer en kind hoe 

om te leer!  

Ons kursusgroepies is klein. 

Die vlg kursus is op 21, 22 Mei en in 

Juniemaand. 

Renate Boshoff - Sel: 082 3044 262 

https://www.merkegereedweet.com 

BORGE 

Tjokkies bedank ons borge wat steeds in 

moeilike tye ‟n oop hand het en ons 

leerders se belange op die hart dra. 

 

Maklike manier om Tjokkies te ondersteun.  Doen jou 

inkopies by Meditas- of Universitas Spar en gooi jou 

strokie in Tjokkies se “boks”.  Spar gee persentasie vd 

totale bedrag wat in ons “boks” is terug aan die skool. 

Dankie Callie Grobler vir jou Tjokkie-HARTKLOP 

  


