
 

Bladsy 1 

Hierdie Katolieke Feesdag word op 15 Augustus gevier en in Katolieke 

Kerke word dit gehou op die Sondag wat die naaste aan hierdie 

datum is. Ons kon hierdie fees verlede Saterdag op ‘n spesiale wyse 

vier met ons Graad 3 Eerste Heilige Kommunie leerlinge, hulle ouers en 

uitgebreide familie, danksy ‘n lewendige uitsaaiing van die Mis gelei 

deur ons Kapelaan, Vader Marc, vir hierdie groep. Die Mis was 

geskeduleer om “streamed” te word vanaf Mev van der Wielen se 

tuiste, omdat sy die HOD van Godsdiensonderrig en Pastorale Sorg is, 

en sy het dit gereël en opgestel. 

Dit was op kort kennisgewing hervestig na die skool weens ‘n lang kragonderbreking in die area waar sy 

woon. Dankie aan Vader Marc vir sy gewilligheid om die Mis te vier - hy het dit twee keer gedoen omdat 

sommige families nie die eerste keer daarna kon luister nie. Ons vra om verskoning as enige iemand nie 

toegang kon kry nie. Mev van der Wielen gaan in die toekoms ‘n ander Mis vir ons EHK groep reël en ons 

is baie dankbaar vir haar moeite en die bystand wat sy aan Mev Gaynor Gaylard, ons EHK onderwyser, 

gee. 

Maria word deur baie mense vereer as die Aardse moeder van Jesus, maar ook as ‘n rolmodel vir 

moederskap. As universele Moeder is sy ‘n verwesenliking van die kwaliteit van vrouwees - sy het baie 

swaargekry toe haar Seun swaargekry het, so ons kan haar swaarkry goed verstaan in die lig van ons 

menslike swaarkry, en baie mense bid tot haar om namens hulle in te tree wanneer hulle gekonfronteer 

word met lyding, smart en verlies wat op hulle kinders van betrekking is. 
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Beste Ouers 

DAG VAN 
OPNEMING 

Ek is verheug om te laat weet dat ons 134 spesiale 

“Voedselpakkies ter ere van Tate Mandela insameling” 

ingesamel het. (67 x 2) 

Dit is Maandag gepak en verpak te midde van die 

Graad 7 Leiers se groot opgewondenheid en is op 

Dinsdag deur Andre van den Bergh en Simi Ngomane 

van die ‘Ransom’ Vereniging kom haal vir onmiddellike 

verspreiding na verskeie areas in Pretoria en omliggende 

gebiede, insluitende Boskop, Donkerhoek, Eersterust, 

Mamelodi, Silverton, Danville, Akasia, Wolmer en 

Daspoort. 

Die Rotariër Interaksie Klub het hulleself ook daartoe 

verbind om nog 16 voedselpakkies te skenk en te verpak 

sodat ons kruideniersware aan 150 famlies kan skenk. 

Ons totale insameling werk uit op meer as R40 000 se 

kruideniersware. Dankie aan al ons families. Soos ek 

verlede gesê het, dit is baie meer as wat ons nog ooit 

met enige Voedsel Insameling, ingesamel het. Alhoewel 

soveel mense in ons gemeenskap swaarkry, het ons nog 

steeds uitgereik en diegene in groter nood gehelp. Ons is 

baie dankbaar en trots op ons prestasie. 

MANDELA-DAG - VOEDELPAKKIES VIR GESINNE IN NOOD 
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NASORG EN NAMIDDAG AKTIWITEITE 

Vanaf Dinsdag, 18 Augustus is die land na 

Grendelvlak 2 geskuif. Dit is welkome nuus vir 

soveel industrieë en vir baie mense wat hulle 

inkomste verloor het en werkloos was, en ons bid 

dat dit ons die stutkrag en ekonomiese hupstoot 

sal gee wat ons so nodig het. 

Maar - ons is nog vêr “terug na normaal” wees. 

Ons sien dit as ‘n positiewe stap vir ons land 

omdat dit ‘n mate van ekonomiese verligting 

bring, maar tog staar ons nog steeds die baie 

werklike noodsaaklikheid van waaksaamheid in 

die gesig, want die kanse op blootstelling sal 

vermeerder soos mense meer vrylik beweeg. 

As skool sal ons nog meer waaksaam bly in die 

noukeurigheid waarmee ons ons protokolle 

implementeer vir die veiligheid en welsyn van die 

kinders op ons perseel. Ons sal ook nie op hierdie 

stadium enige aktiwiteite hê wat op enige wyse 

die kans op blootstelling verhoog nie. 

Om hierdie rede sal ons voortgaan om ons 

groepe van Graad 00 - Graad 4, in silo’s of 

“doppe” te hou, waar blootstelling beperk is tot 

onderwyser/s en kinders in ‘n spesifieke klas, en 

van Graad 5 - 7 in graadgroepe hou saam met 

die onderwysers wat die klasse vir hele graad 

aanbied. Dit stel ons in staat om blootstelling en 

die aantal mense wat moontlik blootgestel is, te 

verminder, as ons wel self-isolasie moet oplê. 

In die belang van minimalisering van blootstelling 

sal ons nog steeds nie enige formele namiddag 

aktiwiteite hê nie, want hierdie aktiwiteite bring 

ons kinders en personeel in kontak met groter 

aantalle mense. 

Ons hoop en beplan dat, indien tendense 

voortduur en die aantal getalle aansienlik 

verminder, om Nasorg op 1 Oktober, wanneer 

die skool vir Termyn 4 oopmaak, te open. 

As die nodige toestemming verkry word, sal ons 

ook kyk na die bekendstelling van ‘n paar 

sportaktiwiteite. 

Alle besluite is onderhewig aan verandering soos 

ons proaktief reageer om die impak van die 

pendemie en soos nuwe inligting 

bekendgemaak word. Ek sal ouers op hoogte 

hou. 

VOORSKOOL 2021 

In teenstelling met die sieninge van sommige 

volwassenes, werk sosiale distansiëring en die dra van 

maskers op voorskoolse vlak baie goed. Klein mensies is 

baie wetsgehoorsaam en hou van bevestiging en 

goedkeuring, so die meerderheid van ons kinders luister 

aandagtig en volg die aanwysings. Ons klaskamers is 

ook baie kleurvol, opgewek en goed geventileer, so ons 

kleintjies het oorgenoeg spasie binne hulle klaskamers 

sodat sosiale distansiëring maklik is. Die speelgronde is 

ruim en ons het ook aangewese speelareas vir elke klas, 

sodat die blootstelling gedurende die skooldag tot die 

minimum beperk word. 

Daar is soveel interaksie en fisiese aktiwiteit - met ons 

kleintjies wat hulle sosiale distansiëringsprotokolle oefen 

deur hoelahoepels te gebuik. Ons is bewus daarvan dat 

daar vele is wat bang is om hulle kleintjies tydens ‘n 

pandemie skool toe te bring, maar navorsing onderskryf 

die feit dat ons kleintjies die minste geneig is om COVID-

19 op te doen. Dit onderskryf ook die vele voordele van 

skoolbywoning op voorskoolse vlak. 

Ons werk daaraan om ons klasse vir Graad 00 en 

Graad R vir 2021 te finaliseer. 

Kontak asseblief die Toelatingsekretaresse, Margaret 

Fincham, om plekke vir sibbe in Graad 00 en Graad R vir 

volgende jaar te bespreek. 

Ons kan nie ‘n konvensionele Ope-Dag hê nie, maar ons 

werk daaraan om ‘n kreatiewe, aanlyn Ope-Dag 

ondervinding aan te bied wat binnekort beskikbaar sal 

wees. 

Indien u vriende met Voorskool ouderdom kinders het 

wat dalk plek soek vir volgende jaar, moedig hulle 

asseblief aan om die skool se Toelatingsekretaresse 

sonder versuim te kontak. 

Vergaderings met die Hoof en die HOD, met die individu 

of voornemende ouers/paartjies, kan op aanvraag 

gereël word. 
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Mag u ‘n vredevolle naweek geniet en 
ietsie “anders” saam met u kinders doen. 

Ons het deur Snapplify on 

eie E-Biblioteek gestig wat 

op 24 Augustus van stapel 

gestuur sal word. Dit is ‘n 

opwindende, innoverende 

wyse waarop ons tegnologie 

benut om seker te maak dat 

ons kinders aanhou lees. 

MEDELYE 

Ons was hartseer om te 

verneem dat Hyla-Louise 

Pennells (Grade 1E) se oupa 

oorlede is. Hyla-Louise en 

haar familie is in ons 

gedagtes en gebede. 

ST PAULUS E-BIBLIOTEEK 

 

 

Ons volg die datums van ons 2020 kalender, so 

die skool sal op 18 September vir die einde van 

die derde kwartaal sluit en weer op 

30 September vir die vierde kwartaal heropen. 

Die sluit sal op Dinsdag, 1 Desember vir ons 

leerlinge sluit vir die jaar. 

Rapporte sal aan die einge van Termyn 3 

uitgedeel word. 

Die finale rapport vir 2020 sal op Woensdag, 

2 Desember beskikbaar wees vir u om dit by die 

skool te kom haal, en die skool sal op Woensdag, 

2 Desember, na die afhaal van rapporte tussen 

10:00 en 11:00, amptelik vir personeel sluit. 

Die 2021 Kalender (wat ook weens COVID-19 

mag verander) sal in die nabye toekoms 

uitgestuur word. Ons sal nie die openingsdatum 

van die openbare skole navolg as dit te laat in 

Januarie ingestel is nie, aangesien ons aan die 

einde van 2020 vroeër as openbare skole sluit, en 

ons ons onderrig- en leerprogram kon aanbied 

en alle vereistes vir vordering kon voltooi. 

Ons wag nog vir bevestiging van die publieke 

skool kalender datums sodat ons ons eie 

kalender kan finaliseer, alhoewel ons self oor 

kalender datums besluit, neem ons kennis van 

beide publieke en ons ISASA kalenders tydens 

hierdie proses. 

2020 EN 2021 

KALENDERS 
Dit is moeilik om die bywoning van leerlinge 

tydens ‘n pandemie dop te hou, aangesien 

sommige van hulle wat in die sorg van hul 

mediese praktisyns is, tuis aanlyn werk, terwyl 

daar ook ander gesinne is wat hulself moontlik 

moet afsonder. Ons doen ‘n ernstige beroep op 

ouers om nie kinders skool toe te stuur as hulle 

siek voel nie. In hierdie situasies is daar ook ‘n 

neiging, veral by sommige van ons seniors, om 

te glo dat skoolbywoning nie verpligtend is nie, 

en om te glo dat hulle geregtig is daarop om 

tye af te vat. Om ‘n kind te kan bevorder, en 

spesifiek om leerlinge na die hoërskool te stuur, 

is rekords van skoolbywoning ‘n voorvereiste. 

Ons moet aanlyn òf by die skool rekord hou van 

leerlinge se bywoning, wat vereis dat daar op 

enige gegewe dag, bewyse moet wees van 

werk wat gedoen word. 

Maak asseblief seker dat u kinders indien 

moontlik gereeld skool toe kom en dat die skool 

verwittig word waneer ‘n kind nie hier kan wees 

nie. Omdat ons skool tydens ‘n pandemie oop is 

en ons verspreiding moet beheer, vereis ons ok 

mediese sertifikate vir alle siektes wat 

veroorsaak dat ‘n kind afwesig is. Wanneer ‘n 

familie moet self-isoleer, moet die skool ‘n 

mediese klaringsbrief/sertifikaat van ‘n dokter 

hê wanneer die kind gereed is om terug te keer 

skool toe. 

SKOOL AFWESIGHEID 

Hallo!


