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Beste Ouers 

Die Vas-seisoen 

As-Woensdag is die begin van die liturgiese seisoen wat as die Vastyd 
bekendstaan en dit is van As- Woensdag tot Paassondag 40 dae 
lank (45 dae as ons die 5 Sondae van die Vastyd insluit). 

Die Vastyd is ‘n tyd vir refleksie en dit is ook 'n tyd waar mense luuksheidjies 
prysgee. Terwyl ons nie die "opgee" beklemtoon nie, om onsself van iets 
te ontneem waarvan ons hou, verskerp ons ons bewustheid van die waarde daarvan, vertraag dit 
bevrediging en ontwikkel dit selfdissipline. As kinders wel ‘n lekkerny “opgee” sal dit ‘n goeie idee 
wees om hulle aan te moedig om die geld wat hulle spaar, te skenk aan minderbevoorregte kinders. 
Binne die skool ondersteun ons CHOC (Kinders met Kanker) en ons samel ook Paaseiers vir behoeftige 
kinders in die Bisdom van Pretoria in. Kinders kan hulle skenkings aan enige van hierdie sake doen. 

Binne ons gemeenskap moedig ons die “aanvat” of “regmaak” - verseker van verhoudings. Tydens 
die Vastyd sal ons ons kinders en personeel aanmoedig om op die Graad 7 beroep op vriendelikheid 
ag te slaan. Dit is ongelooflik watse impak vriendelikheid op ‘n gemeenskap het. Dit lig die gees en 
versprei vreugde. Ons moet altyd onthou: Vrede begin met 'n glimlag.  

Ons nuut-gestruktureerde benade-
ring tot herwinning, met die 
betrokkenheid van ons Onderwysers-

in-Beheer van Huise, wat ons ouer-gedrewe 
Herwinningspan ondersteun, gaan baie 
goed. Dankie aan die ouers wat betrokke is, 
die onderwysers en Mnr Strijdom, wat elke 
week die punte noukeurig uitwerk. 
Hou asseblief by ons eenvoudige reëls: 

 Was en druk alle plastiek en 

karton plat en spoel bottels en 

glashouers uit. 

 Sorteer u eie herwinning 

 Moet asseblief nie vuil 

herwinningsitems en/of 

rommel by die Dorpie aflaai 

nie. 

 

Die hoeveelheid aflaai van gemors by 
die Dorpie, veral oor naweke, is besig om toe te 
neem. Die sekuriteitswagte het opdrag gekry 
om besoek aan die Herwinningsdorpie 
gedurende hierdie tyd toe te laat maar as ons 
nie die aflaai van nie-herwinbare items kan keer 
nie, sal hulle moet opdrag kry dat besoeke aan 
die Dorpie tot slegs Donderdae beperk moet 
word. 
As daar enige ouers is wat op Donderdag-
oggende by die Dorpie wil help, al is dit net vir 
‘n kort rukkie, kontak asseblief vir Penny Sdralis: 
082 692 5720  

Herwinningsnuus 

Baie dankie. 

Hierdie 
ongesorteerde,vuil 
lading is tussen 
Woensdagmiddag 
en Donderdagog-
gend by die Her-
winningsdorpie af-
gelaai. 
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Besoek aan onderwysers 
tydens die skooldag 

Einde-van-Termyn 
Ouer/Onderwyser 
Konsultasies 

Vir die einde van Termyn 1 sal alle rapporte 
persoonlik uitgehandig word sodat ouers en 
onderwysers die rapporte saam kan 
deurgaan. 

Die sekretaresses gaan binnekort die 
besprekings vir afsprake oopstel. Ouer/
Onderwyser Konsultasies is geskeduleer vir 
Graad 5 - 7 vir Maandag, 18 Maart en 
Dinsdag, 19 Maart van 14:30 - 19:30, en vir die 
Graad 4’s en die Grondslagfase vir Maandag, 
18 Maart en Dinsdag, 19 Maart van 14:30 - 
18:30. 

As iemand langer benodig, sal hierdie 
afsprake op wedersydse geskikte tye buite 
die vasgestelde konsultasietye bespreek 
word.  

Respekteer asseblief onderwys-ruimtes 
en moenie in klaskamers inloop 
wanneer klasse aan die gang is nie en 
moet asseblief nie gesprekke met 
onderwysers aanknoop terwyl hulle 
onderwys gee nie. Ons is altyd bereid 
om ouers te help om kwessies uit te 
sorteer of items na hulle kinders te 
neem, maar hierdie aktiwiteite moet 
professioneel bestuur word. Die 
klaskamer is ons onderwysers se 
professionele spasie en moet as sulks 
gerespekteer word. Voel vry om kontak 
met die sekretaresses te maak om 'n 
wedersyds geskikte tyd op te stel om 
met 'n onderwyser te kom gesels, of 
m aak  ' n  aan teke n i ng  i n  d i e 
Huiswerkdagboek. Deur sonder vooraf 
reëlings in ‘n klas in te loop, stuur ons die 
boodskap aan ons eie kinders dat hulle 
onderwysers nie ons respek waardig is 
nie, wat ek seker is nie die bedoeling is 
n ie ,  want  ons  onderwysers  i s 
t o e g e w y d e ,  h a r d w e r k e n d e , 
professionele mense 
wat ‘n belangrike rol 
in die lewens van ons 
kinders vertolk.  

Me Elaine Botha gaan vanaf 14 Junie met 
kraamverlof wanneer die skool aan die einde 
van die tweede kwartaal sluit. 

Sy sal vir vir Termyn 3 weg wees en sal op 
1 Oktober weer by haar klas aansluit. Me Erika 
du Preez, ‘n gesoute Graad 4 Onderwyser, sal 
gedurende Me Botha se afwesigheid, haar 
klas waarneem.  

Personeel Nuus 

St Paulus Vakansieklub 

Juffrouens Elizabeth Mothokoa en Chanelle 
van Staden gaan tydens die eerste week van 
die vakansie (25 - 29 Maart) ‘n Vakansie-Klub 
hou. Omdat hulle moet weet hoeveel kinders 
hulle vir die week sal hê, sal hulle dit waardeer 
as geïnteresseerde ouers die aangehegte 
inskrywingsvorm voltooi en so gou as moontlik 
aan Juffrou Elizabeth, the Nasorg Opsigter, 
terugstuur.  
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Ope-Dag 

Ons Ope-Dag wat op 2 Maart plaasgevind het, was ‘n reuse sukses. Die kinders het dit regtig geniet om by ‘n 
ander tipe “skooldag” betrokke te wees en was so entoesiasties. Dankie aan die Graad 7’s wat vir voornemende 
ouers as Toergidse opgetree het. Hulle was definitief gepaste ambassadeurs in die wyse waarop hulle die 
verskillende aspekte van ons skool verduidelik het. 

Dankie aan die onderwysers en administratiewe personeel wat betrokke was en aan die ouers wat hulle kinders 
skool toe gebring het.  
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Wat voorlê 

Mag u ‘n genotvolle, 

besonderse naweek saam 

met u kinders geniet.  

Ons gaan voort om hierdie waardige 
saak wat help om vreugde te bring en 
die lyding van kinders met kanker te 
verlig, te ondersteun. CHOC word in 
2019, 40. Interaksie gaan die volgende 
verkoop om fondse vir CHOC in te 
samel: 

Pakkie met 2 x hartjie-vormige 
sjokolades vir R10 

CHOC lapelwapentjies wat op 
baadjies en sweetpakbaadjies gedra 
kan word - R20 

Kontak Mev Marize van Staden vir 
meer inligting.  

CHOC - Kinder-
kanker Vereniging 

van Suid-Afrika 

Medelye 

Aiden Zwane (Graad 1E) se Oupa is 
op 2 Maart oorlede. Ons gebede en 
gedagtes is by die familie 
gedurende hierdie hartseer tyd.  

Vrydag, 8 Maart: 
Musiekskool Konsert  14:00 
‘JCT’ Proewe 
Saterdag, 9 Maart: 
Mini-Krieket by Copperleaf - 07:00 
Maandag, 11 Maart: 
Personeelvergadering  14:00 – 16:00 
Junior Veldwagters Uitstappie  17:00 - 20:00 
Sportprogram veranderingsweek 
Tennis Liga: 
O13 Dogteres by St Paulus 
O13 Seuns – Loslootjie 
Woensdag, 13 Maart: 
Individuele Foto-Dag 
Kapellaansforum 
Sokker en Netbal vs. Crawford: 
Netbal by St Paulus 
Snr Sokker by St Paulus 
Jnr Sokker by Crawford 
Donderdag, 14 Maart: 
‘JCT’ Proewe  
Maandag, 18 Maart: 
St Patrick’s-Dag en Einde-van-Termyn Mis 
Graad 00 – Graad 7 Ouer Konsultasies 
14:30 – 8:30 
Dinsdag, 19 Maart: 
Graad 00 – Graad 7 Ouer Konsultasies 
14:30 – 8:30 
Woensdag, 20 Maart: 
Skool sluit: 
Voorskool 10:30 
Graad 1 – 7  11:00  


