
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St Paulus Pre-Primêre en Primêre Skool 
 

NUUSBRIEF 25 
     10 Julie 2020 

Beste Ouers 

Ons het aan die einde gekom van ‘n uitgerekte en besige termyn wat die volle aanlyn onderrig 
tydens Grendelperiodes 5 en 4, en die ingefaseerde terugkeer van al ons Grade tussen 1 Junie en 
6 Julie, en ons sien uit na die kort vakansie. 

Ons laaste senior klasse het op 22 Junie teruggekeer en die Graad 00’e op 6 Julie. Die onderwysers in 
al die grade het assesserings gedoen en ons het die kinders geïdentifiseer wat bystand en intervensie 
nodig is, welke bystand reeds geïmplementeer word. Ons aanlyn Ouer/Onderwyser onderhoude vir 
die Graad 7’s was baie suksesvol. Ons gaan vir die ander grade aanlyn vergaderings met ouers en 
onderwysers reël vir die laaste week van Termyn 3. 

Ons sal volgens ons oorspronklike 2020 kalender werk, en tensy anders aangeraai, op Vrydag, 
18 September sluit. 

Ons sal ook in ‘n posisie wees om aan die einde van die derde termyn rapporte uit te reik. 

NASORG OPNAME TERUGVOER 

Dankie aan die Nasorg ouers wat die opname ingevul het. Volgens die 
reaksies is daar ‘n klein persentasie ouers wat van hierdie fasiliteit 
gebruik sal maak. 
 
Vanweë die huidiglik stygende aantal gevalle het ek die besluit 
geneem om Nasorg vir nog ‘n rukkie gesluit te hou. 
 
Die aantal COVID gevalle is tans besig om te eskaleer. By die skool lê 
ons krag in die noukeurigheid van die protokolle wat in plek is. Ons 
klasse in elke graad word apart gehou en ons sosiale 
distansiëringsprotokolle is oral in plek. Dit beteken dat, ingeval daar ‘n 
geval is, ons maklik kan opvolg en dit sal slegs nodig wees om net een 
klas of graad huis toe te stuur, indien nodig. Nasorg het ‘n ander 
uitdaging omdat kinders van verskillende grade bymekaar sal wees 
omdat dit nie logistiek moontlik is om elke graad-groep apart te hou 
wanneer ons slegs ‘n paar kinders per graad het wat Nasorg bywoon. 
 
Ek sal ouers in kennis stel sodra ek op advies, Nasorg veilig kan heropen. 



 
 

 
 Dit is ‘n welkome blaaskans, veral vir ons 
Graad 7’es wat reeds van 1 Junie terug is. 
Hulle het so goed by die nuwe omstandig-
hede aangepas maar hierdie anderse 
manier van die leerproses is ook baie 
veeleisend. Ek is dankbaar dat ons vakansie 
in die koudste maand van die jaar is en ek is 
ook bly dat ons kinders die tyd kan gebruik 
om te rus en warm te bly. Met die styging 
van gevalle van infeksie is dit ‘n goeie tyd vir 
ons kinders om by die huis te bly en ons sal 
gebruik maak van volgende week deur diep 
skoon te maak en ekstra te ontsmet. 
 
Ek is so trots op al ons kinders wat by die 

streng roetine van ontsmetting, die dra 

van maskers en sosiale distansiëring 

aangepas het. 
 

  
Dankie aan al ons personeel vir hulle 
toewyding. Om die skool fisies aan die gang te 
hou en in die middae aanlyn onderrig aan te 
bied, maak dit ‘n lang en uitputtende dag. 
Hulle het sedert 14 April voluit gewerk en het 
ook baie goed by die ekstra 
verantwoordelikheid van veilige onderrig tydens 
‘n pandemie aangepas. Ek wens hulle ‘n 
rustige, snoesige, veilige vakansie toe. 
 
Onthou asseblief dat die dra van maskers op 
ons kampus noodsaaklik is. Selfs wanneer ons in 
ons voertuie is, is dit ‘n vereiste. Daar is nog 
steeds diegene wie se vensters oop is en nie ‘n 
masker aan het nie. Dit is nie ‘n daad van moed 
nie. Dit stel ander mense, nie onsself nie, in 
gevaar. 
 
Onthou ook asseblief dat indien u aan iemand 
blootgestel is wat positief is, die hele gesin vir 
14 dae moet self-isoleer. Indien u u in hierdie 
situasie bevind, stel asseblief die skool in kennis. 
Ons sal so veel as moontlik aanlyn bystand gee 
en opvolg wanneer u kind terugkeer. 
 
Werk asseblief saam met ons om ons kinders 

veilig te hou. 

 

Mag u ‘n rustige blaaskansie 

saam met u families deurbring 

en mag ons in die palm van 

God se hand gehou word, tot 

weersiens. 

 

Skool 

heropen op 

Woensdag, 

22 Julie. 

VAKANSIE 



 
 
 

 


