
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Ouers 

 

Dit was ‘n interessante week – ons het sommige van ons noodsaaklike 

werkers terug op ons kampus verwelkom om te help met die baie 

belangrike voorbereidings vir die infaseer van die personeel en ons 

leerlinge se terugkeer. Dit het ons die geleentheid gegee om protokolle 

op die proef te stel, veral skandering by ‘n ingangspunt, die dra van 

PPEs en sosiale distansiëring gedurende die werksdag, insluitende tee- 

en middagete tye. 

Ek was so bly om die toewyding en gewilligheid van hiedie werkers te 

sien, om deel te wees van die span wat die fisiese veiligheid van ons 

leerlinge sal waarborg wanneer hulle terugkeer. Ek het ‘n aantal 

“before” fotos van ons kampus – wat onnet en oorgroei was – geneem 

sodat ons altyd die waarde en belangrikheid van die rol van ons 

noodsaaklike werkers sal onthou – hoe hulle die prag en 

vreedsaamheid van ons kampus waarborg en ook in hulle rol om alles  

die skool glad te laat verloop. 

Dit voel of die afgelope week gestippel is vanweë gebrek aan 

duidelikheid wat tot gevolg gehad het in hoër vlakke van verwarring 

en onsekerheid, en in ons worsteling met die COVID-19 pandemie en 

die magdom impak op soveel vlakke, staar ons ook ‘n ander 

pandemie in die gesig – niks minder indringend en dodelik nie – die 

pandemie van groeiende vrees en angstigheid. 
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Ek weet dat daar baie ouers sal wees wat bang is oor die terugkeer van hulle kinders skool toe. Vanuit ‘n 

sielkundige perspektief, hoe langer ons in die afsonderingsperiode is, en hoe langer ons geïsoleerd bly, hoe 

meer bevrees gaan ons raak om te waag om uit ons “veilige hawens” te kom. Ek kan nie vir almal besluit nie, 

maar ek wil ouers aanmoedig om diep na te dink oor wat die isolasie aan hulle kinders doen en dit op te weeg 

teen die baie berekende risiko daarvan om hierdie deure oop te maak en ons leerlinge toe te laat om terug te 

kom wanneer ons toegelaat word om hulle terug te verwelkom. 

 

Ek kan u die versekering gee dat ons hard gewerk het en nog steeds onvermoeid werk om seker te maak dat 

elke denkbare veiligheidsmaatreël in plek gestel is om die fisiese veiligheid en welstand van ons leerlinge en ons 

peronseel te waarborg. 

 

En – om hulle in staat te stel om uit hulle huise te gaan om hul 

skoolomgewing weer te ervaar, is die broodnodige verligting van gees 

wat hulle na 6 weke van skeiding van hulle vriende en onderwysers nodig 

het. Die afsonderingstydperk, noodsaaklik vir die vertraging van die 

verspreiding en die kurwe te laat platvloei, het sy tol op ons almal geëis, 

spesifiek ons kinders, wat nog nie die noodsaaklikheid van die enorme 

veranderinge wat op hulle afgedwing is, verstaan nie. Ons moet probeer 

om vir hulle ‘n sin van stabiliteit te gee, om hulle terug na die belangrike 

funksie van onderwys en onderrig in “real-time” te neem, en ons moet 

daar wees vir hulle, om geleenthede te bied vir kommunikasie en om 

fisiese oefening en ander aktiwtieite te doen binne die raamwerk van die 

vereiste sosiale distansiëring. 

‘Ons mag dalk geen 

kontrole hê oor die 

omstandighede waarin ons 

ons op enige gegewe 

tydstip bevind nie, maar 

ons het altyd keuses. Ons 

het volkome beheer oor die 

manier waarop ons kies 

om op enige situasie wat 

ons in die gesig staar, te 

reageer.’ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer ons toegelaat word om die deure weer eens oop te maak om ons kinders te verwelkom, wil ek u 

uitnooi, aanmoedig en ‘n beroep op u doen om die geleentheid aan te gryp om vir ons kinders die geskenk 

van ‘n skoollewe te gee. 

 

Soos ons bewus is, sal daar versagtende omstandighede wees waar sommige kinders nie sal kan terugkom skool 

toe nie, en om hierdie rede sal ons voortgaan om aanlyn onderwys saam met aangesig-tot-aangesig onderrig 

vir so lank as wat nodig is, aanbied. 

 

Ek het vandag ‘n volle personeelvergadering gehad en verduidelik dat die behoefte om voort te gaan om 

leermateriaal se verskaf, en onderwys te gee, op twee platvorms – uit die aard van die saak nog langer ure en 

bykomende toewyding van ons onderwysers – en ek was weer eens so bly om die gewilligheid en vrygewigheid 

te sien, want almal het hulle verbind daartoe om as deel van ons span saam te werk en hier te wees vir ons 

kinders en hulle families.  

 

Die pandemie het ons almal hard geslaan en dit sal onregverdig en inkorrek wees om te sê dat die effek vir 

almal dieselfde is. Enige iemand wat sê dat die lewe regverdig of billik is, grawe nie dieper as die oppervlak van 

enige situasie nie. Maar, die leringe van hierdie situasie is eindeloos en ek het op baie geleenthede nederig 

gevoel oor die eenvoudige dade van vriendelikheid wat ek in ons gemeenskap gesien het. En ek is vol 

bewondering en respek vir so baie mense – en ek mag een van die min mense wees wat met die persoonlike 

omstandighede van hierdie individue vertroud is – individue wat worstel met emosionele probleme – die 

ernstige siekte van ‘n lid van die gesin, verlies aan inkomste wat ‘n ernstige impak op die familie het, die 

onvermoë om begrafnisse by te woon, skeiding van geliefde familiede, ‘n verloofte – maar wat positief, 

opgewek en toegewyd bly, en wat nog steeds alles in hulle vermoë doen om vreugde en vriendelikheid aan 

ander te bring. Ons leer baie van mekaar in moeilike tye. 

 

Ek deel met u wat ek in verlede week se Saalbyeenkoms aan ons kinders verduidelik het: 

 

Ons mag dalk geen kontrole hê oor die omstandighede waarin ons ons op enige gegewe tydstip bevind nie, 

maar ons het altyd keuses. Ons het volkome beheer oor die manier waarop ons kies om op enige situasie wat 

ons in die gesig staar, te reageer. 

 

Mag ons ons vryheid van keuse met wysheid uitoefen en hierin voortgaan om rolmodelle vir ons kinders te wees 

in die uitlewing van ons toewyding om die volgende tot eer uit te leef: 

 

“Ek het gekom sodat jy die lewe sal hê en dit tot die volste.”  Joh. 10:10 

 

Ek wens u almal ‘n vredevolle 
naweek toe waartydens u iets 
herinneringswaardig saam met u 
kinders sal doen. 


