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Beste Ouers Erfenisdag 

Laat jou afdruk 

Ons het vandag ‘n mees genotvolle Erfenisdag feesviering gehad - die skool was ‘n fees van kleur met die kinders 
wat tradisionele klere aangehad het en sommige wat kledingstukke wat hulle spesifieke nasionaliteite 
verteenwoordig, gedra het. 
Ons Sepedi onderwysers, Mma Kgotse het die toon geset met haar Erfenisdag en haar “Bapedi” Feeste wat 
verlede week plaasgevind het. Vir hulle aktiwiteit het ons Graad 7’s ‘n kulinêre vertoning van tradisionele disse 
van die verskillende nasionaliteite en kulture wat in hulle groep verteenwoordig is, uitgestal, en alle bestanddele 
en resepte is in Sepedi uitgeskryf. 
Ons Graad 3 - 6 leerlinge was betrokke by ‘n Oorlewingskursus - en hulle word blootgestel aan tradisionele Afrika 
disse en kossoorte. Met die proe van sommige van die kos wat hulle nog nooit geproe het nie, het hulle meer van 
mekaar geleer en ook geleer om die verskillende kosse in Sepedi te benoem. 
Ke a leboga, Mma Kgotse. Bana ba rena ba bile letšatši le botse ba ithutile ditšo le morate e papanego.  

Om die toon te set vir ons “Kaalvoet Dag”, het ons 
Graad 7 Leiers al ons kinders in hulle onderskeie graad-
groepe gehelp om hulle afdruk op hulle Graad Banier 
te los. 
Die baniere, wat die kleure van die reënboog voorstel, 
sal vroeg volgende kwartaal vertoon word om die 
reënboog van ons verskeidenheid uit te beeld wat 
gesamentlik ons eenheid skep. 
Die geld wat ingesamel word deur jou plakker te koop 
sal deur die Katolieke Raad van Onderwys gebruik 
word om skole met min hulpbronne te ondersteun.  

Verlore eiendom 
Dankie aan Mev Rütsch wat baie ure daaraan wy om 
ons Verlore Eiendom uit te sorteer en selfs baie van die 
verlore goedere was. Omdat sommige van ons ouers 
in haar klaskamer ingaan terwyl sy klas gee en die klas 
versteur deur in die houers kyk terwyl sy besig is om klas 
te gee, is die besluit geneem om die Verlore Eiendom 
op ‘n ander plek te bêre. 
Moet asseblief nie in Mev Rütsch of enige van ons 
onderwysers te klaskamers ingaan terwyl hulle besig is 
om klas te gee nie - dit het ‘n impak om die mees 
kritieke proses - onderrig en leer. Verlore Eiendom mag 
op die volgende dae en tye gehaal word:  Maandae 
en Donderdae om 14:00.  

Ons Graad 4’s het hulle oornag kamp by Sediba 
Kwele, naby Brits, geniet. Dankie aan Mnr Travis 
Basson, die HOD van Sport, en die onderwysers, Mme 
Kea Moganedi, Erika du Preez en Reneé Bredenkamp 
wat die groep vergesel het. 
Die Graad 5 groep word vroeg vanmiddag verwag na 
hulle 2-nag kamp. Ons hoop dat hulle ‘n wonderlike 
kamp gehad het. 
Dankie aan Mev van der Wielen, die HOD, Mme 
Jennifer Myburgh en Almarie Swart, en Mnr Rebo 
Malebo, wat die groep vergesel het.  

Graad 4 en 5 Kampe 

Ek wens al ons families wat tydens ons kort blaaskansie, reisseëninge toe. 

Mag ons almal veilig terugkeer en gesamentlik die finale termyn van 2019 aanpak. 

:LW   Skool heropen vir kinders op Woensdag, 2 Oktober.  

Sport uitslae 

Saterdag, 14 September 2019 
Seuns Hokkie vs Constantia Park 
STP O10 A vs Constantia O10 A – STP verloor 2-0 
STP O11 A vs Constantia O11 A – STP 1-1 gelykop 
gespeel 
Dogters Mini-Hokkie 
O7 – 3 gespeel, 2 gewen, 1 gelykop gespeel 
O8 – 3 gespeel, 2 gewen, 1 verloor 
O9 – 5 gespeel, 3 gewen, 1 gelykop gespeel, 1 verloor 
Dinsdag, 17 September 2019 
Dogters Sokker by TVC 
O11 – 11 gespeel, 7 gewen, 3 gelykop gespeel, 
1 verloor 
O12 – 8 gespeel, 6 gewen, 2 gelykop gespeel 
O13 – 6 gespeel, 1 gewen, 1 gelykop gespeel, 
4 verloor 

2019 OUER OPNAME 
Daar sal ‘n opname na ouers gestuur word en ons wil 
graag 10 minute van u tyd vra om dit in te vul. U 
konstruktiewe kritiek sal werklik help om ons te lei in ons 
baie spesiale kinders se beste belange.  
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Al die Graad Sewes behoort aan een van ons Klub: SanParks Junior Veldwagters, Volhoubare 
Groentetuin en Rotariërs Interkasie Klubs. Hierdie Klubs betrek die kinders in ‘n aantal aktiwiteite 
wat die omgewing ondersteun en wat uitreik na kinders en oues van dae in nood. Ons samel ook 
kleingeld in vir “Voer die Hond” - ‘n projek wat ons DBV ondersteun, en wat deur een van ons 
Interaksie Klublede, Rebecca Queiros, gereël is. 

Ek sluit ‘n kopie in van ‘n e-pos wat ek van die personeellid wat sedert 2010 aan die hoof van die 
Interkasie Klub (sedert sy stigting in 2010) staan, ontvang het. Sy het dit geskryf nadat sy diep 
getref was deur ons kinders en die manier waarop hulle so geredelik mense van alle 
ouerderomme omhels het, ná hulle uitstappie op 9 September na “Ons Tuis.”  

Beste Mev GA 

Ek is so trots op die 14 Interaksie Klublede wat vandag na Ons Tuis gegaan het. Die meeste van die inwoners praat 
Afrikaans, en alhoewel ons kinders senuweeagtig was om met die “Ooms en Tannies” te gesels, het hulle dit probeer, in 

Afrikaans. Die kinders het vir die inwoners gesing en een van die dames het uitgeroep na Mmamo, wat die drom 
gespeel het, en haar gevra om haar ‘n drukkie te kom geel. Aangesien die versoek in ‘n inheemse taal gevra is, wat die 

meeste nie verstaan nie, het sy weer in Engels gevra, met trane wat oor haar wange geloop het. Ons jong Interaksie 
Klublid het haar spontaan ‘n drukkie gaan gee, en die meeste van ons dogters was teen hierdie tyd ook in trane! Die 

sosiale werker het gevra of ons dogters drukkies mag gee - en u kan u die reaksie indink - vele ook in trane - aangesien 

hulle nie dikwels jong besoekers kry nie. Dit was so ‘n spesiale oomblik om te sien hoe die kinders mekaar en almal in die 
vertrek omhels. Dit is tye soos hierdie wat ek weet dat ongeag hoe dikwels ons kinders ons kopsere gee, is hulle so goed 

opgevoed, en nie net akademies nie, by St Paulus. 

Na die bymekaarkoms in die eetkamer het ons leerlinge die 1½-uur tog van kamer na kamer begin om by almal wat nie 

na die byeenkoms kon kom nie, te besoek. Ons kinders het tyd verwyl deur met inwoners te gesels met warmte, liefde en 
aanvaarding. 

Hoe wens ek dat ons politici en Leiers van ons Land kon sien wat ek vandag gesien het. Die toekoms van Suid-Afrika - 

ons spesiale kinders - wat liefde deel sonder om enige hindernisse van kleur of kultuur raak te sien - net om te sien hoe 

oues van dae gewilliglik liefde aanvaar en net so met gewilligheid liefde gee. Mense wat mense liefhet - ‘n Persoon is ‘n 
persoon deur ander persone. 

“Motho ke motho ka batho.” 

Dankie vir al u ondersteuning van ons Interaksie Klub en meestal vir die toestemming vir al ons vreemde en wonderlike 
planne. 

Met baie liefde 

Marize van Staden 

Soos u kan dink, enige iemand wat so ‘n pragtige brief ontvang mag ook ‘n traan in die oog kry. 
Dankie aan die HODs, Mme van der Wielen, van Staden en Bukowski, en die Graad 7 
Onderwysers, Mme Angela Burrow, Pritashni Chetty en Tania Wessels, vir al die tyd wat hulle wy 
daaraan om ons klubs te bedryf.  

Graad 7 Sosiale- en Eko 
Verantwoordelikheid Klubs 


