
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St Paulus Pre-Primêre en Primêre Skool 
 

NUUSBRIEF 27 
     31-07-2020 

       Laudare, Benedicere, Praedicare – Om Te Prys, Te Seën, Te Preek 
 

Dominic Guzman, wat in 1170 in Caleguera in Spanje gebore is en vanweë pure uitputting 

op die ouderdom van 51 in 1221 in Bologna oorlede is, wou God na mense bring en hy 

wou dit doen deur ‘n duideliker begrip van die vleeswording te bewerkstellig - dat God 

gekies het om mens te word in die persoon van Jesus Christus - en dus die waardigheid 

van menswees beklemtoon. 

Dominikus se oorheersende passie was om ‘n Orde van Predikers tot stand te bring. Hy 
wou hê dat sy volgelinge tussen mense moes stap en beweeg - praat en preek met 

vreugde en passie - sodat dit deur hulle voorbeeld en liefde was dat hulle mense kon oortuig van God se groot 

liefde. 

Ons moet Dominikus se doelwit verstaan teen die agtergrond van die gemeenskap en die tyd waarin hy gelewe 

het. In die 13de eeu het mens min of geen betrokkenheid by kerk hiërargie gehad nie en daar was van hulle 

verwag om gehoorsaam en onomwonde te glo. In hierdie tyd was die Biskoppe wat gepreek het so dit was ‘n 
revolusionêre konsep om ‘n Orde van mans en vrouens te stig wat tussen gewone mense sou loop en met hulle 
gesels, want die geestelikes het in hulle eie belangrikheid geglo en nie met gewone mense gemeng nie. 

Dominikus het aangedring op die noodsaaklikheid van stap sodat hy toeganklik tot mense kon wees. Dit 

was uiteindelik hierdie vlak van selfopoffering - hy het selfs sy bed vir iemand gegee wie hy gedink het dit meer 

nodig gehad het as hy - wat tot sy vroeë dood gelei het. Hy was heeltemal uitgeput deur sy onverbiddelike 

toewysing om daar te wees vir mense. Sy boodskap aan sy Paters wat by sy sterfbed was: 

“Wees liefdadig, nederig en maak skatte uit armoede.” 

Waarheid is ons Dominikaanse leuse en St Dominikus was passievol oor die strewe na waarheid. Hy het nooit 

sy sin van hoop en vreugde verloor nie, en deur sy voorbeeld gewys dat hy ‘n brandende begeerte vir die 
waarheid en deernis vir mense gehad het en dat die een sonder die ander na ‘n wanbalans sou lei. Soos 
Dominikus moet ons op situasies reageer met beide ons kop en ons hart. Dominikus het min besittings gehad 

maar hy het vreugdevol gebly. Dit was slegs te midde van die lot van die arm mense wat swaargekry het, dat hy 

sy gevoel van vreugde verloor het. Hy het sy vreugde gevind uit sy liefde vir die mensdom. 

“Dominikus het mense in die heiligdom van sy liefde gehou.” 

St Dominikus sal vir my die toonbeeld bly van wat dit beteken om “ten volle mens en heilige te wees.” Hy 
was intuïtief tot die Seignadu - Die Teken van die Tye. Alhoewel hy in ‘n welgestelde gesin gebore is, het hy 
rykdom en sosiale posisie prysgegee, maar hy nooit in die strik getrap om meerderwaardig teenoor ander te 

wees nie, en hy het mense met wysheid en deernis behandel, en deur sy voorbeeld gewys wat dit is om werklik te 

strewe na die bewerkstelliging van God se heersing op Aarde. 

As ‘n skool wat St Dominikus se voorbeeld volg, moet ons aanhou strewe om meer soos ons stigter te wees - 

in ons passie vir waarheid en ons deernis vir mense, en in ons sin van vreugde soos ons voortgaan om in hoop te 

lewe dat ons deur ons optrede aan ons kinders ‘n blink toekoms kan nalaat - ‘n toekoms wat gelykheid en 
harmonie insluit. 

Mag ons ook reageer op die “Tekens van ons Tye” - wys deernis en bied ondersteuning aan die wat die 

Corona-virus het - en deur saam te werk om soveel as moontlik voedselpakkies soos ons kan, te verskaf, om kos 

aan families in nood te voorsien. 

Bring asseblief u voedsel items vir die Graad 7 Mandela-Dag (Jerusalema) Voedsel Pakkie Insameling. 

As u dit nog nie gedoen het nie, besoek gerus on FB bladsy en kyk hoe ons Graad 7es lekker op die maat van 

Meester KG se lied dans terwyl hulle reageer op die Jerusalema Uitdaging in hul poging om soveel veelvoude 

van 67 kospakkies as wat hulle kan, en wat deur die Ransom Stigting versprei sal word, te pak vir gesinne wat in 

plakkerskampe in en om Pretoria woon. 

DIE FEES VAN ST DOMINIKUS 



 

 

 

 

Die skool sal op Donderdag, 6 Augustus op 

die gewone trapsgewyse tye sluit en op 

Woensdag, 12 Augustus heropen. Ons sal 

van ons verlengde langnaweek gebruik 

maak om die kampus ekstra noukeurig en 

volledig skoon te maak en te ontsmet. 

GELUKWENSE 

Sibusiso Tholo, Busi 

Mbonambi, in Graad 

RD se boetie, is op 

Woensdag, 29 Julie 

gebore. 

Ons verwelkom Sibusiso by die St Paulus 

gemeenskap. 

Mag u ‘n snoesige, buitengewone en veilige naweek saam met u 
kinders geniet. 

 

 

Soos almal sal weet, kon ons weens die COVID-19 inperkings 

wat in plek is, nog nie ‘n datum vir hierdie belangrike 
geleentheid finaliseer nie. Indien ons nie ons Eerste Heilige 

Kommunie Mis in 2020 kan hê nie, sal dit vir vroeg in 2021 

geskeduleer word. Ons sal u op hoogte hou sodra ons meer 

inligting het. 

Mev Gaylard, die EHK onderwyseres, het ‘n tydjie gelede die 
“Versoeningsboekie” uitgestuur. Ons vra dat ouers asseblief 
ons Eerste Heilige Kommunie leerlinge sal help om die boekie 

te voltooi en aan haar terug te stuur. Wanneer die leerlinge 

hierdie eenheid voltooi het, sal sy die tweede Eerste Heilige 

Kommunie Boekie beskikbaar stel. 

Msgr Marc gaan op op 15 Augustus om 15:00 ‘n Mis van 
Opneming vir ouers van ons 2020 Heilige Kommunie ouers en 

leerlinge vier, welke mis lewendig uitgesaai sal word. 

Mev van der Wielen sal volgende week die details uitstuur. 

EERSTE HEILIGE KOMMUNIE KLAS 2020 

 

 
 

Vanweë die feit dat ons nie ons Mis van feesviering kan hê 

nie, sal ons ons St Dominikus-Dag Saal-byeenkoms op 

6 Augustus in alle klaskamers vertoon. Dit sal ook opgelaai 

word sodat ons leerlinge wat by die huis is, dit kan kyk. 

Die OOV sal ons tradisionele “Dominikus-oliebolle” verskaf - 

welke lekkerny vir al ons personeel en leerlinge in ‘n 
gekontroleerde omgewing gemaak is. Dankie aan Bernice en 

haar Span vir hulle ondersteuning onder hierdie moeilike 

omstandighede. 

Ons sal op Donderdag, 6 Augustus ‘n Pajama-Dag hê om 

St Dominikusdag te vier. Bring asseblief R5 en trek op daardie 

dag warm pajamas aan. 

Die fondse wat ingesamel word sal by die Graad 7 

liefdadigheidsfonds gevoeg word. 

Die Graad 7 fondse van 2019 en 2020 het sover gehelp om 

Morekolodi Primêre Skool toe te rus met noodsaaklike ‘PPE’ 
toerusting om COVID-19 gereed te wees. 

 

ST DOMINIKUS-DAG AKTIWITEITE 
AANLYN ASSESSERINGS 

Rapporte sal aan die einde van 

die 3de kwartaal uitgereik word 

en ons sal Ouer Vergaderings 

tydens 

die laaste week van die kwartaal, van 14 - 

17 September hou, omdat die skool op 

18 September sluit. Dit sal baie moontlik 

steeds aanlyn moet geskied. 

Omdat ons aan die leerlinge wat hulle 

assesserings aanlyn ingee, konsekwensie in 

vlakke van pretasie wil waarborg, sal alle 

Intersenfase assesserings op aangewese tye 

waarop die kinders wat fisies by die skool is, 

dit aflê, geskied. Die aanlyn platvorm sal 

google meets wees. Daar sal van leerlinge 

verwag word om hulle mikrofone en 

kameras vir die duur van die assessering aan 

te hou en die voltooie assessering moet direk 

na die assessering voltooi is, voorgelê word. 

Een van ons onderwysers sal toesig hou 

tydens die assesseringsessie. 

Me Bukowski sal die assesseringsrooster en 

enige ander inligting aan ouers wie se kinder 

aanlyn werk, stuur. 

THE SHOP 

Sweetpakke is OP UITVERKOPING tot voorraad 

hou. 

Alle groottes: Sweetpakbroeke: R150 

Sweetpakbaadtjies: R180 


