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     14-08-2020 

GEDAGTES OOR COVID 

Alhoewel dit net bietjie langer as 2 maande gelede is wat ons op 1 Junie die Graad 7s op ons kampus 
terugverwelkom het, het daar so baie gebeur en ons het so baie geleer, ook van mekaar, dat dit voel asof 
daar baie maande verby is. Ons het u toestemming ontvang om af te wyk in die implementering van ons 
ingefaseerde benadering tot die kinders se terugkeer, en ons Graad 1s het kort op die Graad 7s se hakke 
gevolg, met al ons klasse behalwe die Graad 00e, wat teen 22 Junie goed op dreef was. Ons moes ‘n bietjie 
langer wag vir ons Graad 00e om terug te keer, maar hulle het uiteindelik op 6 Julie by ons aangesluit. 
Alhoewel die besluit om kinders tydens ‘n pandemie skool toe te stuur ‘n moeilike een is, en daar sal kinders 
wees wat op advies van hulle mediese praktisyns, vir gesondheidsredes by die huis moet bly, is die terugkeer 
skool toe ‘n uitdaging, maar dit is in ons kinders se beste belang en dit het baie positief uitgekring. Ek was ook 
geïnteresseerd om te sien, soos ingesluit in ‘n artikel genaamd: “Skool toe gaan meer voordelig as om weg te 
bly” deur die joernalis Liam Ngobeni, [Pretoria News, 12 Augustus 2020], dat beide die Pediatriese 
Bestuursgroep en die Suid-Afrikaanse Pediatriese Vereniging die terugkeer skool toe ondersteun: 
 
Die Pediatriese Bestuursgroep en die Suid-Afrikaanse Pediatriese Vereniging het aangevoer dat daar geen 
duidelike bewyse is dat die sluit van skole die gemeenskaplike verspreiding aansienlik verminder het nie… 
 
Dr Fiona Kritzinger, ‘n pediatriese Pulmonoloog, het gesê: 
 
… bewyse dui op baie beperkte verspreiding van COVID-19 tussen kinders … [wat] die bewyse ondersteun 
dat dit onwaarskynlik is dat asimptomatiese kinders wat skole bywoon, beduidende verspreiders van die 
siekte [is] … 
En dat: 
 
Die heropening van skole [het] ook nie tot enige beduidende uitbrake op ‘n bevolkingsvlak gelei [nie] … 
 
Dit is altyd verblydend om bevestiging van kundiges te ontvang vir besluite wat geneem word. Ons het nog 
nooit ‘n skool te midde van ‘n pandemie bestuur nie, en alhoewel elke besluit wat geneem is, versigtig 
opgeweeg is en alles gedoen word na baie beraadslaging, en gebaseer op die mense se kundigheid en 
ondervinding, is daar geen handleiding of bloudruk waarna daar verwys kan word vir leiding of bevestiging, 
want ons beweeg in ‘n gebied waarvoor daar geen kaart is nie, en swem letterlik in onbekende waters. 

Beste Ouers 

Die verlengde langnaweek was goed 

geposisioneer om ons almal kans te gee 

om te ontspan. 

Die warmer weer wat ons met ons terugkoms gegroet het, 

is ook baie welkom, veral vir diegene van ons wat in die 

parkeerareas staan om kinders elke oggend te verwelkom 

- dit was by tye nogal geniepsig, veral vir hande, omdat 

daar nie handskoene gedra word nie.   

Dankie aan die OOV vir ons Dominikus-oliebolle - almal 
apart verpak. Dit is deur almal op ons kampus geniet. 
Dankie aan al die ouers en kinders vir hulle vrygewigheid 
in reaksie op ons “Voedselpakkies vir Mandela” 
insameling. Ons sal u laat weet hoeveel voedselpakkies 
ons verpak het, so gou as die verpakking voltooi is. 

 BAIE  



 

Bladsy 2 
 

So baie oor hierdie pandemie was verwoestend - veral vir die gesinne wat inkomstes verloor het en finansieël 
swaarkry, en vir die wat geliefdes verloor het. Hoe meet ‘n mens ooit die koste van die lyding wat so baie 
mense moes verduur en moontlik nog steeds moet verduur? 
Maar - sodra dit erken is, uit ‘n opvoedkundige oogpunt, was ek verbaas oor die ongelooflike leringe wat uit 
ons swaarkry gekom het en hoeveel ons gegroei het - individueel en gesamentlik. Ek sal net ‘n paar hiervan 
noem en ek nooi u uit om vanuit u eie perspektiewe tot die lysie by te dra: 
 

 Ek het geleer om makliker vir myself te lag - tydens die eerste week van Junie was dit vir my baie 
kommerwekkend toe twee van ons jong seuns sonder maskers opgedaag het. In retrospek het ek besef 
dat, alhoewel die dra van maskers noodsaaklik is vir almal se veiligheid, vir ‘n jong persoon om een per 
ongeluk te vergeet, baie minder belangrik is as om die emosionele welstand van ons jong mense te 
waarborg. 
 

Ons het nou ‘n voorraad weggooibare maskers - en omdat so min van ons kinders hulle maskers 
vergeet, is on gereed om dadelik ‘n plan te maak om te help. 
 

 Ons kinders het geleer om die klein dingetjies te waardeer wat hulle baie moontlik in die verlede as 
vanselfsprekend aanvaar het - Pajamadag en St Dominikusdag oliebolle is met soveel vreugde 
verwelkom! Ons Graad 7s het ook verlede Vrydag hulle ‘Fliek-Huis’ en warm sjokolade geniet. 
 

 Ons kinders se onafhanklikheid het ontwikkel - sou ons ouers regtig geglo het dat net ‘n paar kort 
maandjies gelede, leerlinge so jonk as Graad 00, Graad R en Graad 1, self uit ‘n kar kon klim, hulle eie 
tassies gaan haal en alleen na hulle klaskamers stap? 
 

Hierdie kleintjies het aan ons bewys dat ons dikwels hulle vermoëns onderskat en dit is iets wat 
hulle in staat is om te doen en waarop hulle eintlik trots is. Ons jongmensies ontwikkel 
veerkragtigheid. 
 

 Diegene van ons wat in die parkeerareas wag om ons kinders daagliks te help en te groet, het ontdek 
dat dit ‘n hoogtepunt in ons dag is. Toe ons aanvanklik begin het met ons op- en aflaai protokolle, het ek 
besluit om fisiese betrokke te wees net tot al ons kinders teruggekeer het, omdat hierdie funksie ‘n paar 
ure per dag behels - maar ek geniet dit so om by naam gegroet te word, en ons kinders by hulle name 
te groet, en hulle glimlagte (en somtyds die trane, wat ons onmiddellik met deernis kan aanspreek), 
agter hulle maskers te sien, so ek wil dit graag voortsit. Die HODs voel ook almal dieselfde oor die voorreg 
om die tyd te neem om ons kinders daagliks te groet. 
 

 Ons kinders het veerkragtigheid en deernis ontwikkel - hulle hanteer mekaar anders. 
 

 Veral ons Graad 7s, het meer begin nadink en dink dieper oor kwessies. Ek gee hulle geleenthede 
om vir my geskrewe terugvoer oor ‘n aantal kwessies te gee en ek was heel verstom deur hulle 
vlakke van persepsie en die diepte van hulle begrip. Alhoewel dit ‘n proses is wat ons volg in hulle 
reis na self-kennis, verskerp dit ook hulle kritiese en analitiese denkvaardighede, wat vir hulle van 
groot waarde sal wees in die hoërskool. 
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Mag u ‘n vredevolle, genotvolle naweek saam met u kinders hê. 

 Ons onderwysers het tegnologiese vaardighede bemeester en het aanlyn onderrig seepglad leer doen - 
ons sal aanhou om hierdie vaardighede te ontwikkel en te gebruik in ons onderrig lank na die 
grendeltydperk en tot in die toekoms. So baie van ons het vir die gerif daarvan, lesse aanlyn gedoen - 
sommige omdat hulle hoë risiko is en van die huis af klasgee - maar almal wat dit doen, is mal daaroor. En 
ons kinders het so goed op hierdie platvorm gereageer en geniet dit ook. 
 

 Ons het in dankbaarheid en vrygewigheid gegroei - ons kinders wys werklike waardering vir al die goedjies 
wat hulle onderwysers vir hulle gee - en vir die spesiale voor-verpakte partytjiesakkies om ‘n klasmaat se 
verjaarsdag te vier. 
 

 Alhoewel baie mense binne ons gemeenskap self sukkel, is ons oorweldig deur die vrygewigheid 
van ons gemeenskap. Die donasie van items vir ons voedselpakkies vir families wat in 
plakkerskampe woon, het alle verwagtinge oorskry. Ons het nog nooit so baie kos ingesamel soos in 
2020 nie. 

 
 Die stadiger pas, alhoewel afgedwing, het Moeder Aarde ‘n blaaskansie gegee - daar is soveel positiewe 

aanduidings van globale herlewing, en op ons eie kampus is daar soveel klein gediertetjies - Gevlekte 
Ooruile, hase en somtyds selfs bokkies, wat ons spasie deel. 
 

 Die meerderheid van ons kinders het werklik die behoefte om hulleself en andere veilig te hou, omarm en 
hulle verstaan die belangrikheid daarvan om maskers te dra en by sosiale distansiëring te hou. Die feit dat 
ons ouer leerlinge in een klaskamer bly terwyl die onderwysers tussen klasse beweeg, het ook dissipline 
verbeter en spaar soveel onderrig tyd wat voorheen vermors is deur beweging van klas tot klas. Die 
kampus is as gevolg daarvan stiller, gange en stoepe is rommelvry en kwaliteit, onbelemmerde onderrig en 
leer vind plaas. 
 

Ons is wel oorversigtig in die implementasie van streng protokolle om ons kinders en personeel veilig te 
hou, maar dit is as gevolg hiervan dat ons voortgaan om verspreiding te bestuur en ons kinders kon 
aanhou om skool toe te kom. 
 
Gaan asseblief voort om ons te help om ons kampus tydens ‘n pandemie so veilig as moontlik te hou: 
 
 Die dra van maskers is te alle tye verpligtend. Hou asseblief maskers op terwyl u op ons kampus is, selfs 

binne u voertuie. 
 

 Ouers mag nie om enige rede uit hulle voertuie klim nie - kom asseblief hierdie noodsaaklike reël na - dit 
help ons om verspreiding te bestuur. 
 

 Hou asseblief siek kinders by die huis en moet asseblief nie die kampus betree as u siek voel nie. 
 

 Respekteer al ons COVID Reëls en hou by al ons protokolle, selfs al vind u dit lastig of moeilik - met u 
aktiewe ondersteuning werk ons saam om almal op ons kampus veilig te hou. 
 

 Verjaarsdae - onthou asseblief dat alle verjaarsdag lekkernye apart verpak moet word. Ons ontsmet die 
pakkies voordat dit uitgedeel word. 


