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NUUSBRIEF #6 
21 Februarie 2020 

Hierdie is die eerste geleentheid wat ons Graad 7 

Leiers het om in die publiek hulle ontwikkelende 

leierskap vaardighede te demonstreer, deur die 

kinders in hulle Huise te motiveer en aan te moedig om 

hulle Huis te ondersteun. Die klem vir hierdie Gala is op 

deelname en jaarliks is die Huis wat wen die Huis wat 

elkeen van hulle swemmers kan aanmoedig om te 

swem, aangesien daar punte toegeken word vir elke 

lengte wat geswem word. Die Huis Trofee word aan 

die wen-Huis toegeken en dan kies ons ook die Huis 

wat die meeste spangees toon. Hierdie besluit word 

tydens die verbymars, die sing en toejuiging deur die 

loop van die Gala, die ondersteuning van al die 

swemmers van die Huis, en die Huis wat sy area netjies, 

skoon en verlore eiendom - en rommelvry hou. 

 
 
 

JAARLIKSE INTER-HUIS 
DEELNAME GALA – 22 FEBRUARIE 

AANKOMSTYD 07:40 

Rapporteer aan klasonderwysers in 

klaskamers vir registers en armbandjies. 

VERBYMARS 08:00 
Ons sal deur die program gaan en 

sonder ‘n amptelike onderbreking met 

ons Voorskool leerlinge begin, omdat 

daar altyd die risiko van ‘n 

onderbreking weens weerlig of ‘n 

dreigende storm. 

As ‘n veiligheidsmaatreël, indien die 

storm sirene afgaan, moet ons die 

swembad area ontruim van 

volwassenes en kinders. 

As die weer dit toelaat, sal die Gala 

tussen 13:00 - 13:30 klaar wees. 

WAT OM AAN TE TREK:  GR. 1 - 7
Skool regulasie swart swembroek. [Geen bikinis of 

tweestuk swembroeke word toegelaat nie.] 

Skool sonhoed, Huis-hemp, St Paulus PT broek. Sandale 

mag gedra word. 

(Alle klere items is beskikbaar by The Shop.) 

By St Paulus “SLIP SLAP SLOP” ons: 

“SLIP” ‘n kraaghempie aan wanneer ons uit die water 

is, “SLAP” ‘n sonhoed en “SLOP” sonskerm op. 

Kinders moet baie vloeistowwe inneem en moet ‘n 

waterbottel saambring. 

Daar sal verversings te koop wees. 

LW:  Daar mag hierdie tyd van die jaar ‘n probleem 

met bye wees. Enige kinders wat hoogs allergies is 

moet asseblief die skoolkantoor verwittig. Voorsien 

asseblief ook die skool met die nodig medikasie en ‘n 

EPIPEN indien nodig. 

Maak asseblief by Ronel seker dat u Epipen nie verby 

die vervaldatum is nie. 

Die EERSTEHULP TENT met gekwalifiseerde paramedici 

aan diens sal langs die ‘Learn to Swim’ omheining aan 

die NW van die swembad area wees. 

‘n Volledig toegeruste REDDINGSVOERTUIG sal op die 

perseel beskikbaar wees - by die suidelike ingang 

(hoofingang na die swembad area). 

‘n AMBULANS sal vir die hele verloop van die 

geleentheid op bystand wees. 

 
 
 

Kussings, kampstoele en piekniekkomberse, 

asook sonhoede en sonskerm. 

WEES ASSEBLIEF BEDAGSAAM 
As gazebos of sambrele saamgebring word, 

moet hulle langs die swembad perifirie 

omheining opgeslaan word om seker te 

maak dat alle ouers die swembad en hulle 

kinders kan sien swem. 

Vermy asseblief te alle tye die swembad se 

dek. 

Bring hope entoesiasme! Dit is altyd ‘n lekker 

gesinsgeleentheid wat ‘n spesiale dag vir ons 

kinders is. 

WAT OUERS MOET BRING 

GRAAD 7 KODERING TERMYN 1 
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 TOTSIENS, PATTI 

 
 
 

GELUKWENSE 
Die Gauteng-Noord Inter-provinsiale Figuurskaats 

Kampioenskappe het verlede naweek by The 

Grove plaasgevind. Beide Leah Snyman (Gr. 3P) en 

Tristané Schmulian (Gr. 5SW) het Gauteng-Noord in 

die A-Divisie, Jeugdige Afdeling verteenwoordig. 

Beide hierdie skaatsers het hulle persoonlike beste 

puntetelling behaal en het onderskeidelik 3de en 

2de in hulle Afdeling gekom. Leah en Tristané het 

gekwalifiseer om Gauteng-Noord by die Nasionale 

Figuurskaats Kampioenskappe, wat in April in 

Kwazulu-Natal sal plaasvind, te verteenwoordig. 

Patti, my Beagle, alom bekend aan ons kinders - nie 

net vir haar pogings om hulle middagete te steel nie 

maar ook vir haar sagte, liedevolle temperament, 

pragtig koolswart, sielvolle oë en die stertjie met die 

wit punt in die wind - het ons ongelukkig op Vrydag, 

14 Februarie verlaat. 

Na ‘n kort siekte is Patti met ‘n agressiewe vorm van 

kanker gediagnoseer, en op advies van my veearts, 

wat haar net so lief gehad het soos ons, het ons haar 

sagkuns laat gaan sodat sy vry van pyn kon wees. 

 
 
 

OOV NUUS 
Moet asseblief nie u eie verversings na die Gala 

toe bring nie, want die OOV bied ‘n reeks items 

te koop aan - hulle benodig u ondersteuning. 

Dit is die eerste prettige fondsinsameling vir 2020, 

en al die geld wat deur die OOV ingesamel word, 

word gebruik om tot voordeel van ons kinders vir 

die “nice-to-haves” te betaal. 

Dankie aan Pammy van Zyl en haar OOV 2019 

Span wat hulle fondse aangewend het om vir 

sonkrag panele te betaal wat ons van groen 

energie voorsien. Kyk gerus na die monitor in die 

voorportaal van die skool wat ons besparings en 

groen energie inisiatiewe vertoon. 

Ons OOV 2020, onder die bekwame leiding van 

Bernice da Costa, beplan om genoeg fondse in 

te samel vir ‘n baie nodige opgradering van die 

swembad area. 

LW:  Daar sal ‘n bier- en wyntent in die Saal wees 

wat om 11:00 sal oopmaak. 

Geen alkohol mag in die swembad area gebruik 

word nie en geen alkoholiese drankies mag na 

die perseel gebring word nie. Dit is ‘n wetlike 

vereiste in terme van ons Dranklisensie vir die 

dag. Alkohol mag aangekoop word slegs vir 

gebruik in die aangewese gebied en niemand 

onder die ouerderom van 18 mag in hierdie area 

wees nie. 

St Paulus is ‘n ROOKVRYE area, so moet asseblief 

nie op die perseel rook nie. 

Ons verpligtende Saterdag Pret Geleenthede is 

geslote geleenthede. Slegs ons leerlinge en hulle 

nabye familielede mag dit bywoon. 

HALF-TERMYN LANGNAWEEK 
Ons Half-Termyn Langnaweek is volgende 

week. Skool sluit vir leerlinge op Donderdag, 

27 Februarie om 12:30 en heropen op Dinsdag, 

3 Maart. 

Ons sien uit daarna om Saterdag tyd saam met 

al ons families by ons pret fondsinsameling 

gesinsgeleentheid deur te bring. 

Mag u ‘n rustige, 
spesiale naweek 

saam met u 
kinders hê. 

O13A het met 1 paaltjie verloor 

O12A het met 45 lopies gewen 

O11A het nie gespeel nie 

O10A het met 9 paaltjies gewen 

O9B het met 3 boulbeurte verloor 

KRIEKET UITSLAE 
17 - 20 FEBRUARIE 


