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Beste Ouers 

Katolieke Skole week - Die Vrugte van die Gees 

Volgende week is die een week in die jaar 
waartydens al die Katolieke skole in die 
aartsbisdom van Pretoria die rol van Katolieke 
opvoeding vier. Ons tema vir die week is: “Die 
Vrugte van die Gees” en al ons klasse sal praktiese 
wyses waarop ons dit tot stand kan bring, 
beklemtoon. Die Graad Sewes as ons Leiers sal 
ook na al die klasse gaan om vir die kinders ‘n 
“Vrugte van die Gees” liedjie te leer wat ons hoop 
om in die volgende week tydens ons 
Saalbyeenkomste opgevoer te word. 

St Paulus is op 16 Mei gasheer vir die 
Grondslagfase Inter-Katolieke skole Sokkerfees en 
ons dogters sal by CBC aan die Grondslagfase 
Netbalfees deelneem. 

Ons Graad 7 leerlinge sal vir die jaarlikse Graad 7 
Mis op 10 Mei by Assumption Klooster ontvang 
word. 

Katolieke Skole Sondag sal op Saterdagaand in al die gemeentes en op Sondag, 18 
en 19 Mei by alle Misse gevier word. Ons vra vir ouers se ondersteuning hierin en om te 
sorg dat hulle kinders die Misse in hulle gemeentes in hulle skooluniforms bywoon.  

Soos almal bewus is, 
onderneem St Paulus om 
suiker inname te beperk, 
veral gedurende die 
skooldag. Ons laat nie toe 
dat die snoepie 
gaskoeldranke verkoop nie, 
en net Coke, Coke Zero en 
Coke Life in voorraad het, en 
dit mag slegs met ouers se 
toestemming, na 15:30 verskoop word. 

MOET ASB. NIE gaskoeldranke saam met 
die partytjie pakkies of lekkers en 
koeldranke vir verjaarsdae voorsien nie. 

Partytjie Pakkies 

Ons reël is eenvoudig:  ‘n 
kolwyntjie of snye pizza. 

In die toekoms, as 
koeldranke verskaf word, sal 
dit nie voor die einde van 
die dag aan kinders gegee 
word nie. 

Help ons asseblief om ons 
kinders gesond te hou aangesien 
gesonde leefstyle van kleins af vasgelê 
word en ons land het hoër statistieke van 
vetsug in kinders, hartkwale, kanker en 
suikersiekte.  
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Aanlyn veiligheid op Facebook - insluitende sy familie van Apps, 
Whatsapp en Instagram  

Dankie aan Me Emilar Gandhi [Facebook, Publieke Beleid Leier - SADC Streek] 
Vir die volgende nuttige wenke vir ouers. 
U kan direk met haar in verbinding tree vir meer inligting of raad:  emilarv@fb.com 

1. Laat u kinders weet dat die reëls wat aanlyn geld dieselfde is as die wat vanlyn geld. 
 
As dit nie iets is wat jy wil hê ander aan jou moet doen nie, moenie dit aan ander doen nie. Net soos 
wat jy vir kinders sê om albei kante toe te kyk voor hulle ‘n straat oorsteek of ‘n helmet dra wanneer 
hulle fietsry, leer hulle om te dink voordat hulle iets aanlyn deel. 
 
2. Probeer om ‘n goeie rolmodel te wees. 
 
Die gesegde dat kinders sal doen soos jy doen, nie soos jy sê nie, is net so geldig aanlyn soos dit vanlyn 
is. As u tydsbeperkings stel wanneer u kind sosiale media kan gebruik of aanlyn kan wees (bv. Geen 
SMSe na 20:00), moet u dieselfde reëls volg. 
 
3. Betrek vroegtydig 
 
Navorsing toon dat baie kinders so jonk as ses toegang het tot slimfone of tablette. Net soos jy vroeg die 
grondslag lê vir dialoog en gesprekke vanlyn met jou kinders, moet jy daardie fondament vroeg aanlyn 
lê. Praat met hulle oor tegnologie, voordat hulle op sosiale media is. As jou tiener op Facebook is, oor-
weeg dit om hulle te bevriend. 
 
4. Identifiseer en gryp sleutelmomente aan. 
 
Byvoorbeeld - wanneer u kinders hulle eerste selfoon kry, is ‘n goeie tyd om reëls neer te lê. Wanneer u 
kinders oud genoeg is om by Facebook en ander sosiale media platforms aan te sluit, is dit ‘n goeie tyd 
om met hulle te gesels oor veilige deel van inligting. Wanneer u kinders hulle bestuurslisensies kry, is ‘n 
goeie geleentheid om te bespreek hoe belangrik dit is om nie te teks en te bestuur nie. 
 
5. Vertrou jouself 
 
Tipies kan jy dieselfde ouerskapstyl aanneem vir jou kinders se aanlynaktiwiteite soos wat jy vir hul af-
lynaktiwiteite gebruik. As jy vind dat jou kinders die beste reageer op onderhandelde ooreenkomste, 
skep 'n kontrak wat jy albei kan onderteken. Of dalk moet jou kinders net die basiese reëls ken. 
 
6. Vra u kinders om u te leer 
 
Nie op Facebook nie? Of miskien stel u belang in ‘n streaming musiekdiens? As u kinders alreeds hierdie 
apps en webtuistes ken, kan hulle ‘n uitstekende hulpbron wees. Die gesprek kan ook as ‘n geleentheid 
dien om oor kwessies van veiligheid, privaatheid en sekuriteit te gesels. Byvoorbeeld - u kan hulle vrae 
vra oor privaatheid stellings wanneer u u eie Facebook rekening opstel. En, soos die meeste ouers maar 
al te goed weet, is dit waarskynlik  dat u kinders die geleentheid om u te leer, sal waardeer. 
 
Dit is ook belangrik om daarop te let dat ons nie kinders onder die ouerdom van 13 jaar toelaat om op 
ons platforms te wees nie.  
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Wat voorlê 

Dankie aan al ons Mammas en Ou-
mas vir die deurslaggewende rol wat 
hulle in die lewens van hulle kinders 
en kleinkinders speel en vir hulle 
ondersteuning in die vennootskap 
wat ons het in die opvoeding van 
ons spesiale kinders - fisies en 
geestelik.  

Gelukkige Moedersdag 

Mag al ons Ma’s en 

Oumas Sondag ‘n 

wonderlike dag sal hê en 

mag hulle ryklik geseën 

word.  

Vrydag, 10 Mei: 
            Bybel Vasvra by Iona Convent 
            Moedersdag Piekniek Gr. 00 - Gr. 3  
    12:30 - 14:30 

Saterdag, 11 Mei: 
            Mini-Hokkie (Seuns en Dogters) by St  
    Paulus 

            Arriveer: 07:30 begin stipelik om 08:00 

            Eindig: 10:30 

Maandag, 13 Mei - 19 Mei: 
            Katolieke Skole Week 

Dinsdag, 14 Mei: 
                Dogters Hokkie vs Amber Field 

                O10 A by St Paulus 14:00 

                Sokker Beker Wedstryde 

                O11 B en U 10 B vs TVC by St Paulus 
   14:00 

                O12 A vs LRPS by St Paulus 15:00 

                Skild Sokker Wedstryde 

                O13 A vs TBC St Paulus 15:00 

Woensdag, 15 Mei: 
                Inter–Huis Sokker en Netbal 
                O10 – O11 14:00 – 14:50 

                O12 – O13 15:00 – 15:50 

Donderdag, 16 Mei: 
            Katolieke Skole Grondslagfase Sport 
    fees 

            Gr 1, 2 en 3 Netbal by CBC 08:30 –  
        12:30 

            Gr 1, 2 en 3 Sokker by St Paulus 08:30 – 
    12:30 

            Dogters Hokkie vs Hatfield CS 
           O13 A by St Paulus 14:00 

Vrydag, 17 Mei: 
            Dag/Aand Netball Fees by TVC (Slegs 
    op uitnodiging) 

            O10 A, O11 A, O12 A en O13 A 

Saterdag, 18 Mei: 
            Katolieke Skole Sondag 
    Mini-Hokkie (Seuns en Dogters) by TVC 

            Arriveer: 07:30 begin stiptelik om 08:00 

            Eindig: 10:30 

Moedersdag 

Die Moedersdag Piekniek vir 
Voorskool en Grondslagfase 
leerlinge en hulle Ma’s en Oumas 
het vandag vanaf 12:30 - 14:30 
op die Dominikus Veld 
plaasgevind. 

Ons vertrou dat dit ‘n genotvolle 
geleentheid was.  


