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Beste Ouers 

“Giving Wings” - Kate Jenkins 
Beursfonds Fondsinsameling 2019 

Hierdie Beursfonds is in 2004 gestig. Die Raad 
het ‘n paar jaar gelede ‘n besluit geneem 
om die fonds op te bou, veral om daardie 
gesinne wat moeilike tye beleef as gevolg 
van die verlies van ‘n ouer, verlies van 
inkomste as gevolg van afdanking, of as 
gevolg van ons kritiese finansiële situasie,  op 
korttermyn te help  

In 2018 het die OOV span besluit om ‘n 
spesiale geleentheid te organiseer om geld 
vir hierdie fonds in te samel en hulle beplan 
weer eens ‘n funksie in 2019 met dieselfde 
doel. Ek sluit ‘n boodskap van die OOV 
Voorsitter, Pam van Zyl, in: 

Verlede jaar het ‘n komitee wat bestaan het 
uit OOV lede en ander toegewyde ouers ‘n 
mees suksesvolle aandete en dans 
georganiseer om fondse in te samel vir die 
Kate Jenkins Beursfonds. Omdat dit so 
suksesvol was en daar naby aan R170 000 vir 
die fonds ingesamel is, is daar ‘n sub-komitee 
van die OOV gestig om ‘n “Donkey Derby” te 

organiseer wat op Saterdag, 26 Oktober sal 
plaasvind om ‘n verdere toevoeging tot 
hierdie waardige saak te maak. 

Die “Donkey Derby” bied u ‘n prettige “Night 
at the Races” and sal ‘n 3-gang maaltyd, ‘n 
gelisensieërde kroeg en lekker vermaak aan 
almal verskaf. 

Kaartjies kos R650 per persoon of R6 000 per 
tafel en is reeds te koop. 

Seksie 18A sertifikate sal uitgereik word vir alle 
finansiële bydraes. 

Sluit asseblief by ons aan - dit gaan ‘n 
fantastiese aand van pret wees! Moenie 
uitmis op hierdie geleentheid om pret saam 
met familie en vriende te hê nie, en 
terselfdertyd geld vir die Beursfonds in te 
samel. Bespreek u kaartjies gou-gou deur die 
skakel op die uitnodiging, wat op die d6 
Communicator is, te gebruik.  

Die aantal leerlinge wat laat is vir skool het inkrementeel verhoog. 
Ons het die besluit geneem om die groep na die satelliet snoepie 

te skuif sodra die klok gelui het vir leerlinge om in hulle rye te gaan staan. Hulle kan 
ná die gebed en aankondigings van hierdie ingang na die vierkant gaan, en hulle 
moet vinnig vanaf die vierkant na klaskamers beweeg. Dit verminder ook die geraas 
en ophoping as die kinders nie meer voor die administratiewe blok en die hoof se 

kantoor verbyloop nie. Weens die getalle, en die geraas wat hulle maak, maak kinders wat by 
die hoof ingang ingaan dit moeilik vir die HODs en die Hoof wat dikwels in vergaderings is en die 
administratiewe personeel wat poog om ouers wat navrae het, te assisteer. Sodra die rye-
afronding voltooi is, beweeg die kinders wie se klasse op die eerste verdieping is, met die trappe 
voor die Kunskamer, op. Laatkommers wat teen die vloei in daardie area beweeg veroorsaak 
onnodige ophoping. Doen asseblief alles in u vermoë om te verseker dat kinders teen 07:40 by 
die skool is.  

Laat kom 



2 

 

Lengte van rompies Graad 7 Spanbou Dag by TBI 

Medelye 

Abigail (Gr. 3G) en Olivia 
(Gr. 00B) Gretton se oupa is 
op 5 Augustus oorlede. Ons 
gedagtes en gebede is met 
hulle en hulle familie in hierdie 
hartseer tyd. 

Die reël vir romp-lengte is dat 
hulle op, of net-net op, die 
knie moet wees. Kyk asseblief gereeld na u 
kinders se rompies want hulle groei en 
wanneer rompies te kort is, beperk dit 
beweging en kan dit hulle ondermyn 
wanneer hulle in hulle klaskamers en in die 
Saal sit. As kinders ski-broekies dra, sorg 
asseblief dat dit swart is en dat hulle kort is. 
[The Shop voorsien ook die korrekte lengte ski
-broekies.] Omrede dit onderklere is, mag dit 
op geen stadium sigbaar wees nie. Ons het 
reeds kontak gemaak met ouers van dogters 
in Grade 6 en 7 maar daar is ook ‘n aantal 
dogters in Graad 5 en 4 wie se rompies te 
kort is. The Shop het tweedehandse rompies 
te koop en as u in ‘n posisie is om dit te her-
verkoop, of u dogter se romp te skenk sodra 
sy dit ontgroei het, sal dit ons in staat stel om 
‘n tweedehandse voorraad op te bou.  

Ons Graad 7-Leiers het Maandag 'n 
aangename en vrugbare dag by TBI 
deurgebring, besig met probleemoplossing 
en spanbou-aktiwiteite. Die gestruktureerde 
aktiwiteite was gemik daarop om hulle span- 
en groepwerk vaardighede te slyp en hulle 
ook uit te daag en hulleself uit te daag en 
hulleself te strek. Ons vertrou dat hulle met 
hernude energie teruggekeer het en ons sien 
uit na ‘n sterk en toegewyde afsluiting van 
ons jaar. Dankie, Klas van 2019 vir julle 
positiewe benadering tot julle leierskap 
verantwoordelik-hede. 

Ons wens alle Dominikaanse Paters en Susters 

regoor die wêreld, sowel as almal in ons gemeenskap, 

' 'n geseënde St Dominic s-dag toe. 

Dankie aan die OOV vir ons “Dominikus oliebolle” 

ter viering van ons spesiale Feesdag. 

Mag ons die belangrike vroue in ons lewens eer en 

al die sterk vroue vier wat ons geskiedenis gevorm 

het en ons lewens beïnvloed het, in ons gesinne, ons 

skool, gemeenskappe en ons land. 

Mag u ‘n vredevolle, spesiale naweek saam met u 

kinders deurbring.  

Wat voorlê 

Donderdag, 8 Augustus: 
St Dominikus-Dag 
Skool sluit om 12:30 
Vrydag, 9 Augustus: 
Vroue-Dag [Publieke 
Vakansiedag] 
Maandag, 12 Augustus: 
Skool heropen 
Tennis Liga: 
Seuns Ope D3 vs Anton van Wouw by St 
Paulus 
Seuns Ope D5 vs LSQ by Loreto Queenswood 
Dogters Ope D4 vs Glenstantia by St Paulus 
Hokkie Liga Seuns: 
St Paulus O13 B vs Die Krans O13 A by St 
Albans 
St Paulus O11B vs O10A Die Krans by St Paulus 
EHK Ouer Inligtingsaand 18:30  
Dinsdag, 13 Augustus: 
Dogters Sokker by St Paulus 14:00 – 16:00 
Donderdag, 15 Augustus: 
Dag van Opname Mis 
Mini-Dogters Hokkie by St 
Alban’s 14:00 – 16:00 
Vrydag, 16 Augustus: 
Hokkie Liga Seuns: 
O10 en O11 by 
Midstream Ridge 
O12 en O13 by St Paulus 
Saterdag, 17 Augustus: 
Katolieke Skole 
Onderwysersdag 
Maandag, 19 Augustus: 
EHK Ouer Inligtingsaand 
18:30  

Ons Voorskool Mini-
Sokkerspelers leer ’n 
paar vaardighede 

aan. 


