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Beste Ouers 

Welkom terug aan almal wat terug is na die vakansie en ‘n spesiale verwelkoming aan 
diegene wat vir die eerste keer by ons gaan aansluit. Oudergewoonte is daar ‘n besige 
paar maande wat voorlê, insluitende ‘n paar belangrike en opwindende geleenthede. 
Ek lig ‘n paar hier uit:  

Ouer Inligtingsaand - Aanbieding oor tieners en 
pre-tieners se gebruik/misbruik van sosiale 
media - Emma Sadleir 

Emma Sadleir is 'n bekende sosiale 
media-prokureur, een van wie se passies 
die belangrikheid is om jongmense te lei 
en te help met die verantwoordelike 
gebruik van sosiale media. Terwyl die 
21ste eeuse kinders toegang tot sosiale 
media-platforms het en daar data aan 
hulle verskaf word, is hulle nog nie 
genoegsame sosiaal gesofistikeerd om 
tegnologie tot hul voordeel te bestuur 
nie. Baie van ons leerlinge plaas inligting 
oor hulself en plaas selfs foto's van 
hulself, en dit kan nooit uitgevee of 
teruggetrek word nie en sal waarskynlik 
weer in die toekoms spook. Ons hanteer 
ook kwessies rakende kuberafknouery, 
wat alhoewel ons nie selfone op ons 
kampus toelaat nie, van die huise van 
ons kinders na die skoolruimte oorloop. 
Misbruik van sosiale media platforms het 
tot ‘n aantal tiener selfmoorde gelei en 
sorgelose plasing in die verlede het gelei 
daartoe dat aantalle mense hulle werk 
verloor het. Tegnologie is hier om te bly 
en dit verbeter ons lewens positief, maar 
meer en meer skole, insluitend 

hoërskole, regoor die wêreld, verbied 
selfone op hul kampusse weens misbruik 
en die sosiale impak daarvan. 
Emma Sadleir se aanbieding is ‘n “MAG-
NIE-MISGELOOP-WORD-NIE” geleentheid. 
Baie van ons kinders het baie meer 
tegnologiese vaardighede as hul ouers en 
ons moet 'n stap voor hulle wees om hulle 
veilig te hou en hulle te lei om gesonde 
keuses te maak en om sosiale media-
platforms op 'n ouderdomsgebaseerde en 
verantwoordelike manier te gebruik. 
WANNEER:  17:30 - 19:00 op 25 April 
Aangesien dit so 'n belangrike 
voorlegging is wat oop is vir ouers van 
kinders van alle ouderdomme, sal ons 
kindersorgdienste voorsien. 
M&M Snoepie sal maaltye op vooraf 
bestellings verskaf sodat ouers wat van 
hierdie diens gebruik wil maak, kan 
ontspan en die praatjie kan bywoon 
terwyl daar na hulle kinders omgesien 
word en ook aandete geëet het. 
Emma sal ook op 25 April deur die loop 
van die skooldag met die Graad 6- en 7-
leerlinge gesels.  
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Personeel Nuus Ouer-Onderwyser Vergaderings 

Wêreld Boek-Dag 

Geluk aan Mnr Travis Basson en Me Kylie 
Deveugele wat op 23 Maart getroud is. 
Mev van der Wielen se dogter, Morgan 
Wensley, is op 23 Maart in Christchurch, 
Nieu-Seeland, met Mark Charlesworth 
getroud. 
Mag beide egpare ryklik geseën word in 
hulle lewens saam. 
Mnr Siyo Mhletywa, wie sedert 
Januarie 2018 ‘n Onderwyser Assistent in 
die Intersenfase was, het met effek van 
die einde van die eerste termyn bedank 
om ‘n voltydse onderwyspos te 
aanvaar. Alhoewel ons baie jammer is 
om vir hom totsiens te sê, wens ons hom 
alles van die beste toe vir sy onderwys 
loopbaan. 
Me Ricarda Arnold het bedank en gaan 
ons aan die einde van die tweede 
kwartaal verlaat. Me Arnold gaan na 
Nieu-Seeland emigreer. 
Me Patricia dos Santos en haar gesin 
beplan om na die VSA te emigreer. Sy 
het bedank en sal ons aan die einde 
van die tweede termyn verlaat. 
Ons het reeds vir plaasvervangers 
geadverteer en ons hoop dat ons op 
10 Julie, aan die begin van die derde 
kwartaal, onderwysers van kaliber sal 
kan aanstel. 
Ruben Cronje is op 4 April gebore. Ons 
wens vir Phillip en Cathy en klein Emma 
alle seën toe in die uitbreiding van hulle 
familie.  

Aan die einde van die eerste kwartaal is al 
die ouers van Graad 00 - 7 gevra om ‘n 
afspraak te maak waartydens hulle saam 
met hulle kinders se onderwysers na die 
rapporte kon kyk. Om elke ouer van kinders 
in ‘n mens se klas te ontmoet is van groot 
waarde vir die onderwysers en om 
assesserings en kommentaar dadelik te 
bespreek, is van hulp vir die ouers. Omdat 
ouers van leerlinge in Graad 5 - 7 die 
klasonderwysers as ‘n geheel ontmoet, is dit 
tydrowend so ons gaan aan die einde van 
hierdie kwartaal die Ouer/Onderwyser 
Vergadering vir hierdie grade oor 
3 namiddae/aande skeduleer. Een van die 
voorstelle van ouers was dat dit van hulp 
sal wees as hulle die rapport voor hulle 
vergaderings kan sien. Met effek van die 
einde van die tweede termyn sal ons die 
rapporte 10 of 15 minute voor hulle 
afsprake aan ouers beskikbaar stel. 
Dankie aan al die ouers wat tyd uit hulle 
besige skedules geneem het om met die 
onderwysers te gesels oor wat die beste vir 
hulle kinders is.  

Wêreld Boek-Dag sal op Dinsdag, 23 April 
regoor die wêreld gevier word. 
Te ere van hierdie geleentheid en om lees 
aan te moedig, wil ons graag hê dat al die 
kinders skool toe moet kom as hulle 
gunsteling karakter van ‘n boek wat hulle 
gelees het en om aan die Klasparades 
deel te neem. 
Ons wil nie hê dat ouers geld hierop moet 
uitgee nie, maar wil hulle en ons kinders 
aanmoedig om kreatief te wees en 
kledingstukke te her-gebruik, of te leen. Ons 
doel is om dit prettig te maak, en 
aangesien Wêreld Boek-Dag op die dag 
wat ons na die Paasnaweek oopmaak, val, 
wil ons nie hê dat enige iemand 
gedurende hierdie naweek tyd spandeer 
om kostuums te maak nie. Die kinders sal in 
hulle klasse gevra word om inligting oor 
hulle boek karakter te deel en ons hoop 
dat ons op hierdie wyse die pret en genot 
van lees kan uitlig.  
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Wat voorlê 

Kaskar Pret-Dag – 
25 Mei 

Ons verpligtende Saterdag vir hierdie 
kwartaal sal weer eens Kaskar-
wedrenne insluit. Aangesien die Kaskar 
Dag in 2018 so suksesvol was en ons 
kinders dit so baie geniet het, het ons 
besluit om dit weer in 2019 te doen. 
Al die klasse sal volgens ‘n tema aantrek 
en ons sal die geleentheid met ‘n optog 
begin waartydens elke graag die 
geleentheid sal hê om ‘n liedjie te sing 
of ‘n aktiwiteit op te voer. Daarna sal die 
Grondslag- en Intersenfases in hulle 
fases kompeteer. Ons Voorskool 
leerlinge sal die optog open en die 
geleentheid hê om deel te neem aan, 
en die optog te lei. 
Maak asseblief ‘n nota in u dagboek 
van hierdie belangrike datum 
aangesien ons OOV van hierdie Pret-
Dag gebruik gaan maak om fondse in 
te samel deur verversings aan jonk en 
oud te verskaf. 
Al ons geleenthede is slegs vir ons 
leerlinge en hulle nabye famililede.  

Paasnaweek 

Die skool sluit op Heilige Donderdag, 
18 April, om 12:30 en sal op Dinsdag, 
23 April heropen.  

Inligting -  
Allergieë 

Die Skoolkantoor moet skriftelik in kennis 
gestel word van kinders wat hoogs 
allergies is. Ouers moet ook die skool 
van die nodige medikasie of ‘n EPIPEN 
voorsien.  

Dit sal op 15 April om 17:00 in die Medi-
tasie Tuin plaasvind.  

Die Kruisweg 

Vrydag, 12 April: 
Camp Discovery Seuns Sokker [keer op 
Sondag, 14 April terug] 
Saterdag, 13 April: 
Camp Discovery Seuns Sokker [keer op 
Sondag, 14 April terug] 
Maandag, 15 April: 
Die Kruisweg [MvdW] 
Dinsdag, 16 April: 
Begin-van-Termyn Mis 
Woensdag, 17 April: 
Sokker en Netbal: 
Netbal vs. Motheong by St Paulus O10 – 
O13 
Snr Sokker by St Paulus 
Jnr Sokker by St Paulus 
vs Jacaranda 
Donderdag, 18 April: 
Skool sluit om 12:30 [heropen op Dinsdag, 
23 April] 

Mag u ‘n genotvolle, 

besonderse naweek saam 

met u kinders geniet.  


