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Beste Ouers 

Katolieke Skole Week 

Dit was ‘n genotvolle week. Ons Graad 7 Leiers het al die klasse besoek om vir hulle ons 
tema-liedjie:  “The Fruits of the Spirit” te leer, wat by Maandag, 20 Mei se saalbyeenkoms dit 
en masse sal opvoer. 
Die Grondslagfase het hulle sportfeeste baie geniet met die netball wat deur CBC gehou is 
en St Paulus, die sokkerfees. Dankie aan al ons Grondslagfase leerlinge was hulle gaste so 
goed ontvang het en gehelp het om dit ‘n “Rommervrye” geleentheid te maak. 
Die Graad 7 Mis by Assumption Klooster was ook ‘n onvergeetlike geleentheid. 
Onthou asseblief Katolieke Skole Sondag in u gemeentes en ondersteun ons en Katolieke 
Opvoeding deur u kinders in hulle skooluniform na die Mis te neem. 

Go-Kart/Kaskar Saterdag – Parkeer-en-Ry - 25 Mei 
Kinders moet om 07:45 by hulle klasonderwysers aanmeld. 
Onthou asseblief hoede en sonskerm. 
Daar sal ‘n parade wees, so onderwysers sal die kinders sê wat hulle moet aantrek hiervoor. 
Sluit asseblief by ons aan en slaan kamp op op die Aquinas Veld - bring piekniekkomberse, 
gazebos en stoele - asook sonskerm en sonhoedens. 
Ondersteun asseblief ons OOV deur u verversings by hulle 
snoepie aan te koop. 
Aangesien ons pret en veiligheid benadruk, sal daar nie 
parkering op die perseel beskikbaar wees nie. Daar sal 
pendelbussies tussen St Paulus en Lewende Woord 
beskikbaar wees. 
Parkeer asseblief by Lewende woord. Diegene wat verkies 
om in die straat te parkeer doen dit op hulle eie risiko. Alhoewel ons sekuriteit opskerp en 
die Brinant voertuig gedurende die geleentheid sal patrolleer, was daar in die verlede kar-
diefstal, spesifiek in Ysterhoutstraat. 

Neem asseblief kennis dat, volgens 
Uber se terme en voorwaardes, geen 
persoon onder die ouderdom van 
18 jaar van hulle dienste gebruik mag 
maak tensy hulle deur ‘n volwassene 

vergesel word nie. 
Die skool ontmoedig sterk die gebruik van 
Uber dienste vir hulle leerlinge en laat nie toe 
dat leerlinge deur Uber vervoer van die 
perseel gehaal mag word nie. Dit sal ook nie 
verantwoordelik wees vir enige insidente as 
gevolg van leerlinge se gebruik van Ubers, of 
soortgelyke vervoer nie.  

Gebruik van Uber deur 
minderjarige kinders 

Aangesien die warmer 
t e m p e r a t u r e 
v o o r t d u u r ,  m a g 
leerlinge tot verdere 
kennisgewing in hulle 
Somer uniform skool 
toe kom. Die wat 
reeds na Winter 
uniform oorgeslaan het, moet die 
VOLLEDIGE Winter uniform dra - insluitende 
‘n das vir alle leerlinge van Graad 4 - 7.  

Winter uniform 



2 

 

Ons Mini-Sporttoernooie wat gedurende die 
laaste 3 Saterdae deur St Paulus gehou is, 
was goed georganiseerd en was groot pret 
vir al die leerlinge wat deelgeneem het. Om 
van hierdie geleenthede ‘n sukses te maak, 
het ons al ons leerlinge tussen die 
ouerdomme van U6 - U9 vir sokker en U8 en 
U9 vir hokkie nodig wat gedurende die week 
na ons oefening kom. Verlede Saterdag het 
ons gesukkel om volledige spanne vir die 
seuns hokkie te maak, wat teleurstellend is vir 
die seuns wat dit bygewoon het. Dankie aan 
die dogters en seuns wat die gapings in 
sommige van die spanne gevul het. 
Skool sport is ‘n essensiële bestanddeel van 
‘n holistiese opvoeding. Vooraanstaande 
sielkundiges en die meeste opvoeders hou 
vol om te waarsku teen spesialisasie en 
kompetisie onder druk vir Voorskool en 
Grondslagfase leerlinge. Alhoewel daar 
klaarblyklik 'n toenemende neiging is om 
jongmense in klubsport in te skryf, is diegene 
wat al dekades lank betrokke was by die 
ontwikkeling van kinders, steeds ten gunste 
van die aangebore waarde van 
skoolprogramme wat die aanleer van 
ouderdomsgeskikte sportvaardighede asook 
sosiale vaardighede beklemtoon soos om te 
leer: "Wen en verloor met grasie," om beurte 
te maak en die waarde daarvan om in 'n 
span te wees en jou skool te verteenwoordig. 
Ondersteun asseblief die Mini-Sportprogram. 
Dit voed die meer kompeterende Liga 
Sportprogramme wat Onder 9/10 - Opes 

Mini-Sporttoernooie - Vreugdes en uitdagings 

insluit. Alhoewel ons in die hoër grade in ‘n 
aantal sportkodes uitblink, is daar 
ouderdomsgroepe waar ons sukkel om 
spanne op te maak, veral seunspanne, want 
ons kinders is by Klubsport betrokke wat met 
ons program bots. 
Omdat ons as ‘n skool toewyding, 
betrokkenheid en diens voorstaan, is hierdie 
eienskappe wat erken word as noodsaaklike 
bates in ons Graad 7 Leierskap Program wat 
ons jong Leiers to goed vir hulle vordering na 
die hoërskool, toerus . 
Help ons asseblief om die beste te wees wat 
ons kan deur u eie kinders aan te moedig om 
hulle talente in ons skool se sportprogramme 
te belê en hulle op Saterdae na wedstryde 
en toernooie te bring. Dit is so 
demoraliserend dat die spelers en hul 
afrigters moet soek vir ekstra spelers vir ons 
Saterdagtoernooie en dan het ons dikwels 'n 
situasie waar kinders wat nie ander 
wedstryde of selfs oefeninge bygewoon het 
nie, opdaag by die groot toernooie soos die 
jaarlikse Malas Toernooi by Harlequins, waar 
medaljes toegeken word en dan 
geakkommodeer moet word ten koste van 
klein spelers wat elke week die toernooie 
getrou bygewoon het. 
Om gekenmerk te word deur 'n mens se 
eweknieë by die skool, is 'n gelukkige 
herinnering wat kinders tot in volwassenheid 
sal bybly - en ons spelers word erken vir hul 
bydrae by ons Maandag saalbyeenkoms.  
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Wat voorlê 

Mag u ‘n vredevolle, 

besonderse naweek saam met u 

kinders deurbring.  

Blaide Nel het die St Alban’s 
College geslote beurs vir 2020 
verwerf. Geluk, Blaide! Ons is 
baie trots op jou.  

Gelukwense 

Me Melissa Langley, wie huidiglik by Midstream 
College onderwys gee, sal vir 
Mev Ricarda Arnold, wat na 
Nieu Seeland immigreer, 
vervang. Me Langley sal met 
ingang van Termyn 3 by die 
Graad 3 span aansluit. Ons 

gaan haar later in die kwartaal uitnooi om 
haar voornemende studente en hulle ouers te 
ontmoet.  

Personeel Nuus 

Vrydag, 17 Mei: 

Graad 7 Mis by Assumption Klooster 

Saterdag, 18 Mei: 

Mini-Hokkie (Seuns en Meisies) by TVC 

Seuns O13 Hokkie by Boys High 

Sondag, 19 Mei: 

Katolieke Skole Sondag 

Maandag, 20 Mei: 

Dogters Hokkie vs PCS by St Paulus 

O11 en O12A by St Paulus 

Dinsdag, 21 Mei: 

Sokker Beker Wedstryd 

Woensdag, 22 Mei: 

Sokker en Netbal vs TVC en Pure Hope 
Netbal O7 – O9 by TVC 

Netbal O10 – O13 by St Paulus 

Snr Sokker by TVC 

Jnr Sokker by St Paulus 

Donderdag, 23 Mei: 

Hokkie Liga Dogters 

O12B vs HCS by St Paulus 

Vrydag, 24 Mei: 

Musiekkonsert in die Saal om 14:00 

Netbal Dag/Aand by TVC  17:00 - 20:00 

Hokkie Liga Dogters 

O10 – O11 vs DSG by St Paulus 

O12 – O13 by DSG 

Malas by Harlequins 

O7 – O9 14:00 – 19:30 

Mini-Sokker O6 by St Paulus 14:00 – 16:00 

Saterdag, 25 Mei: 

Kaskarre Pret-Dag [Verpligende skooldag] 


