
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St Paulus Pre-Primêre en Primêre Skool NUUSBRIEF #17 ~ 15-05-2020 

 

Daar is op 24 April ‘n brief van die 

Raadsvoorsitter uitgestuur waarin ouers 

wat direk finansieël deur die pandemie  

geaffekteer is, uitgenooi om die skool te 

kontak, gerig aan ‘n e-pos adres: 

COVID-19@stpaulus.co.za. 

Aangesien daar ‘n hele aantal e-posse 

ontvang is, het dit die komitee ‘n 

redelike lang tyd geneem om dit te 

prosesseer, om die nodige dokumente in 

plek te stel en direk met ouers te 

kommunikeer. Die meerderheid ouers 

wat die skool gekontak het, het ‘n 

reaksie ontvang en ons sal voortgaan 

om nuwe aansoeke te verwerk. 

Beste Ouers 
 
Moedersdag was heelwat anders maar ek vertrou dat dit nog steeds vir Moeders 
en Oumas ‘n besonderse dag was. Ek het gedink aan verlede jaar se baie spesiale 
Moedersdag Piekniek. Ons moes 2020 s’n ongelukkig oorslaan, so ons sal 
volgende jaar ‘n ekstra-spesiale een hê. 

EERSTE HEILIGE KOMMUNIE 2020 

Ek het met Msgr Marc de Meulenaere gesels oor die vooruitsig van ons Eerste Heilige 

Kommunie vir 2020 en hy het die versekering gegee dat as ons toegelaat word om later 

in die jaar ‘n bymekaarkoms te hou, ons nog steeds sal poog om die relevante leerlinge 

hulle Eerste Heilige Kommunie te laat aflê. Huidiglik kan ons nie ‘n datum voorspel nie 

maar ons sal met ons ouers in aanraking bly om reëlings te finaliseer. 
 

Ons wil graag ‘n groep opstel vir die ouers en die leerlinge wat die Eucharistie vir die eerste keer sal ontvang. Ek 

en Me Gaylard het gesels en sy sal materiaal saamstel sodat ons kan voortgaan met die voorbereiding van 

hierdie baie belangrike stap in die geestelike reis van ons Katolieke leerlinge. Daar is op die oomblik 22 Graad 3 

leerlinge wat by hierdie klas ingeskryf is. As daar enige Katolieke leerlinge in Graad 4 – 7 is, kontak asb. die skool. 

Me Gaylard – die Eerste Heilige Kommunie onderwyser – en Me van der Wielen, wie ons Godsdiensonderrig en 

Pastorale Sorg HOD is, sal betrokke wees met insette op die groep. Ons streef daarna om inter-aktiewe sessies te 

hê sodat kwessies bespreek kan word asook om die ouers ‘n bietjie leiding en riglyne te gee om te help met die 

voorbereiding vir hierdie geleentheid. Fr Marc sal ook insette lewer en sekere kwessies vir nadenke voorstel. Ons 

wil graag vir die kinders ‘n interaktiewe Mis ‘uitsaai’ – waar Fr Marc die viering kan verduidelik en Me van der 

Wielen wil ook graag interaktiewe sessies vir die leerlinge reël. 

Me van der Wielen sal in die nabye toekoms met ouers in aanraking kom om die Eerste Heilige Kommunie (EHK) 

Groep op te stel. 

COVID-19 

VERLIGTINGSPROGRAM 
ONDERRIG AANLYN 

Ons het gedurende die afgelope twee weke “streaming” op die 

verskillende vlakke bekendgestel deur van “Google Hangouts” 

gebruik te maak. Ons wil graag in die toekoms “Google Meets” 

ook gebruik vir die voordele, spesifiek dat dit veiliger is, en dat dit 

groter getalle in elke sessie kan akkommodeer. Maak asseblief 

seker dat u die gmail e-pos adres van voorkeur vir u kind se 

klasonderwyser stuur sodat ons al die leerlinge by hierdie sessies 

kan insluit. Ons sal deur die WA Groepe meer besonderhede 

hieroor uitstuur. Wanneer onderwysers kan terugkom skool toe, sal 

heelwat van hulle hulle aanlyn onderrig vanuit hulle klaskamers 

doen. Om peroneel op ons kampus terug te hê sal ook waarborg 

dat al ons protokolle in plek is, aangesien onderwysers kan help 

met die Risiko Assesserings in hulle eie klaskamer ruimtes. 

Aanlyn onderwys sal voortgaan totdat al ons leerlinge fisies na 

ons skool mag terugkeer. Dit is moeilike en onsekere tye en ek wil 

u bedank vir u konsekwente ondersteuning van ons en van die 

skool. Dit word opreg waardeer. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

TERUGKEER SKOOL TOE 

Ons het tot dusver geen duidelikheid oor die datum vir heropening nie en geen skool mag voor die datum wat 

deur die Minister, Me Angie Motshekga aangekondig sal word, open nie. 

ISASA is besig om te onderhandel oor die moontlikheid dat onafhanklike skole oor hulle eie uitrol vir die stap-vir-

stap terugkeer mag besluit sodra ons eerste groep, die Graad Sewes, teruggekeer het. 

As ons dit toegelaat word, wil ons kyk na kreatiewe wyses waarop al ons grade die geleentheid sal kry om so 

gou as moontlik terug te keer skool toe. Ons wil ook seker maak dat ons van die begin af aan alle vereistes vir 

sosiale distansiëring voldoen wat moontlik grade in verskillende dele van ons geboue in staat sal stel om terug 

te kom terwyl ons die terugkeer van buur-grade infaseer. Dit mag ook beteken dat ons ‘n graad kan 

terugbring vir slegs ‘n paar dae van die week en dit afwissel met ‘n ander graad – en dus twee grade, en nie 

net een nie, die geleentheid gee om by die skool te wees. Voor die terugkeer van enige graad, sal ek ‘n 

aanlyn vorm met ‘n skakel uitstuur wat deur ouers voltooi moet word. Ons weet dat daar van die ouers is wat 

sal kies om nie hulle kinders terug te stuur wanneer hulle grade terugkom nie, so om te weet hoeveel getalle 

gaan terugkeer sal ons ook help met ons sosiale distansiëringsprotokolle. 

Ons sal u op datum hou sodra ons meer duidelikheid het. 

NASORGSENTRUM 

Ons Nasorgsentrum sal tot verdere 

kennisgewing gesluit wees. 

Geen Nasorg fooie sal gehef word totdat 

ons weer die skool mag heropen nie. 

BOEKE EN SKRYFBEHOEFTES 

Ek is seker dat daar ouers is wat boeke 

en skryfbehoeftes uit hulle kinders se 

klaskamers en sluitkassies sal wil kom 

haal. Ons wil dit graag fasiliteer maar 

dit moet streng gekontroleer word in 

die navolging van al die COVID 

protokolle en vereistes, spesefiek: 

• Vermyding van skares en enige vorm van sosialisering 

• Volledige “keuring” met toegang – en toegang slegs 

deur die Boekenhoutstraat ingang 

• GEEN kinders mag hulle ouers vergesel nie. 

Die HODs en die Hoof sal beskikbaar wees om u volgende 

week op Maandag, Dinsdag en Woensdag tussen 10:00 en 

12:00 te help en alle klaskamers sal op hierdie tye oop wees. 

Moet asseblief nie voor 10:00 kom nie, want daar is baie 

mense in ons voorstad wat tussen 06:00 en 09:00 in 

Boekenhoutstraat stap. 

Help ons asseblief deur seker te maak dat daar geen 

sosialisering in die parkeerarea of in klaskamer ruimtes is nie – 

dit sal in stryd wees met die toegelaat COVID protokolle vir 

skole. 

As u die skool wil kontak gebruik asb die selnr: :  065 877 6899. 

Mag u ‘n vredevolle 
naweek saam met u kinders 

deurbring. 


