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Beste Ouers 
 
Welkom terug! Ons hoop dat u ‘n genotvolle vakansie 

gehad het en so opgewonde is soos ons vir die begin van 

die nuwe kwartaal! 

 

Duidelikheid oor nuwe Covid-reëls 

Nadat die brief rakende ons gewysigde Covid-

regulasies uitgestuur is, het ek ‘n aantal 

navrae ontvang rakende die rede hoekom 

ouers nog steeds nie uit hulle voertuie mag klim nie, en 

hoekom ons protokolle steeds ‘so streng’ is. Ek wil graag lig 

werp op hierdie kwessies. 

As ‘n onafhanklike ISASA skool volg St Paulus die riglyne 

van die DBE en die ISASA aanbevelings. Ongelukkig is die 

riglyne van die DBE nie altyd duidelik nie en dit neem ‘n 

tydjie om in die ‘koerant’ (gazette) geplaas te word. 

Die ondersteuning en leiding wat deur ISASA gegee word, 

is dus noodsaaklik om seker te maak dat ons beleide binne 

die grense van die wet val, met as kern die veiligheid van 

ons gemeenskap. 

Volgens die opgedateerde ‘Gazette’, wat op 4 April 

vrygestel is en betrekking het op die vorige Staatsrede (nie 

die een van 4 April nie), word toeskouers steeds net 

tydens wedstryde toegelaat, en nie vir oefensessies nie. 

Die enigste wysiging is dat toeskouers nie ‘n masker hoef 

te dra nie. Toegang tot die skoolperseel kan slegs verkry 

word vir afsprake. 

STP NUUS 
 

Geluk aan Mev Langley-Hand en Mev 
van Greunen - geluk en liefde vir julle 
huwelike! 
 
Ons het R10 000 vir ons CHOC Plakkie 
Fondsinsameling gewerf. Dankie, STP, 
vir u bydrae vir u aalmoese tydens 
die Lydenstyd. 

VOLGENDE WEEK 
 

 
Dinsdag, 12 April: 
Grade 7 Uitstappie - Wollies 
Silwer Balkie Werkswinkel 13:00 - 
16:00 
 
Woensdag, 13 April: 
Sokker en *Netbal vs CBC -  
O10 A en B;  O11 A en B by CBC 
O12 A en B;  O13 A en B by STP 
Alle *Netbalwedstryde by 
  
Donderdag, 14 April: 
Volle skooldag 
Skool heropen op Dinsdag, 19 April 
 



 

Ons ISASA buurskole volg ‘n soortgelyke beleid as St Paulus - die beperking van toeskouing net tydens 

wedstryde, en toegang tot die skoolgeboue slegs vir afsprake. Hulle skoolopset kan egter effens anders wees as 

ons s’n. By sekere skole is die parkeerarea heeltemal apart van, of buite, die skool, en toegang tot die geboue 

kan beperk word. Dit is nie die geval by STP nie, ons parkeerterrein is in die hart van ons terrein en sportvelde. 

Daar is geen ander wyse waarop ons vrye toegang kan beperk as om ouers te vra om in hulle voertuie te bly sit 

nie. 

Ons hoop, en u hoop is dat wat Maandagaand deur die President aangekondig is, sal eg wees, en dat ons binne 

‘n maand of wat ten volle kan oopmaak, en dat daar geen verdere golwe sal wees om ons te beperk nie. 

Ouers is nie altyd bewus daarvan dat dit harde werk verg van die skool se kant om kinders na en van voertuie by 

aflaai- en oplaaipunte te kry nie, en die kinders fyn te monitor deur die loop van die skooldag om seker te maak 

dat hulle veilig in hulle  ‘pods’ bly nie. Ons personeel (en ek is seker baie ander professionele persone) is covid-

uitgeput. In hierdie tyd is dit algemene praktyk dat ons onderwysers tydens die skooldag geen blaaskans kry nie, 

vanweë die mannekrag wat vereis word om seker te maak dat covid beleide geïmplementeer word. Ons bid ook 

vir ‘n ruskansie vir hulle! Ons word egter fyn deur die DBE dopgehou. Die ironie is dat staatskole nie onder 

dieselfde mikroskoop bekyk word nie en die reëls vrylik omseil. Hulle ‘buig’ die reëls. 

Ons bid steeds vir die ‘gazetted’ einde van die ‘ramp’, die verwydering van maskers, die oopstel van 

byeenkomste, en vrye toegang tot die skoolperseel. 

 

Sport 

Ons het met volle vaart weggespring met sokker, netbal en meisies hokkie wat hierdie kwartaal die 

middelpunt aanneem. Ons kinders kan uitsien na weeklikse wedstryde, nag-feeste en Mini-sport op 

Saterdae. Verwys asseblief na die tweede kwartaal se sport kalender vir meer details. 

Om seker te maak dat ons ons kinders ondersteun om tot die beste van hulle vermoë te speel, gaan ons die 

oefen- en wedstryd-reëls inperk, spesifiek wat betref die bywoning van oefeninge en ons sport uniform. Om in 

‘n spanlys ingesluit te word en aan ‘n wedstryd deel te neem, moet u kind oefeninge bywoon, en ook betyds 

wees vir hierdie oefeninge. Toewyding en stiptelikheid is baie belangrike eienskappe van ware sportmanskap 

wat ons in ons kinders probeer ontwikkel. Geen kind sal toegelaat word om aan ‘n wedstryd deel te neem as 

hulle nie die oefeninge bygewoon het nie. 

Vir veiligheid is skeenblokke, STP sportsokkies en mondskerms verpligtend vir hokkie, en skeenblokke en STP 

sportsokkies vir sokker. ‘n Hoed moet altyd op ons velde gedra word! 

 

Graad 7 Uitreik 

As deel van ons Graad 7 Leierskap Program, wat gefokus is op Gemeenskapsdiens, gaan ons 

Graad 7es op Dinsdag, 12 April Wollies Diere Skuiling in Pretoria-Noord besoek. 

Die Graad 7es sal die oggende deurbring en leer hoe die skuiling bestuur word; en betrokke wees by die 

skoonmaak van hokke, stap met en tyd deurbring saam met die diere by die skuiling. 

Wollies is ‘n nie-winsgewende, pro-lewe organisasie wat geen staatsbefondsing ontvang nie. Hulle het onlangs 

‘n dringende vertoë gerig vir kat- en hondekos, want hulle reserwes is krities laag. Vir die Graad 7 uitreik, het 

ons nederig vir elke Graad 7 leerlinge gevra om hond/katkos te skenk. As u in u hart voel dat u die 

uitreikingsprojek verder wil ondersteun, stuur asseblief u kos skenking teen Dinsdag, 12 April skool toe. 

 



 

Discipline is the bridge between goal between and achievement - Mother Teresa 

 

2de Kwartaal Gesinspret 
Ons is baie opgewonde om aan te kondig dat die volgende geleenthede hierdie kwartaal gaan 
plaasvind, so plaas dit asseblief in u dagboek en ‘save the date.’ (Ons sal selfs toelaat dat u uit u 
voertuig mag klim☺)! 

Moedersdag: Vrydagmiddag, 6 Mei 
Kaskardag: Saterdag, 14 Mei 
Digkuns Fees: 23 - 27 Mei 
Vadersdag: Vrydagmiddag, 17 Junie 
Besonderhede sal nader aan die tyd gestuur word. 

 

Winter uniform en bestel van sweetpakke 
Ons gaan binnekort na ons Winter uniform oorskakel, so ons vra dat u asseblief die korrekte uniform 
het: 
Graad R: Skool sweetpak, STP golfhempie (swart, langmou t-hemp indien nodig), met wit 

sportskoene. ‘Skorts’ en grys broekiekouse mag ook gedra word. 
  Graad 1 - 3: Skool sweetpak, STP golfhempie (swart langmou t-hemp indien nodig), met swart 

skoolskoene. Rompies, grys broekiekouse en wit STP hemp met swart skoolskoene mag 
ook gedra word. 

  Graad 4 - 7: Grys broek / blou romp met grys broekiekouse of sokkies, wit langmouhemp, STP 
skooldas en swart skoolskoene. Skoolbaadjies vir leerlinge in Graad 5 - 7 word vereis vir 
Saalbyeenkomste en Mis. Sweetpakke mag op PT-dae gedra word. 

Die Skoolwinkel het beperkte voorraad van groter sweetpakke. Bestel asseblief voor 22 April.  Die 
opgedateerde Skoolwinkel pryslys is op STP se webtuiste. 
 

Sluitingstye vir vakansiedae wat voorlê 
Alhoewel dit voorheen gekommunikeer is dat die skool op 14 en 26 April om 12:30 sal sluit, gaan ons, 
om werkende ouers te ondersteun, ‘n volledige akademiese dag en sport op hierdie datums hê, en 
die dag sal tot 16:00 duur. 

Indien u egter reeds gesinstye weg beplan het, kontak ons gerus om te reël dat u kind om 12:30 opgelaai 

word. 

 

Mag almal in ons gemeenskap ‘n rustige naweek hê. 

 

Vriendelike groete 

Louise Bukowski 


