
 

Bladsy 1 

Beste Ouers 

 

 

Ons is die laaste paar dae met warm weer 

bederf en sien regtig uit na die Lente met sy 

belofte van nuwe lewe. Dit bring ook die 

positiewe kennis dat ons COVID-19 virus nie so 

partydig is teenoor warmer weer as koue weer 

nie. 

Ons gaan op Vrydag, 4 September ons 

LENTEDAG met ‘n “Lentedag Tema Civvies-
dag” vier. Bring asseblief R5 for ‘n lisensie om 
civvies te dra - al die geld wat in ‘n gegewe 
jaar deur die Graad 7’s ingesamel word, gaan 
na die Graad 7’s se geskenk vir skool of na ‘n 
sosiale verantwoordelikheidsprojek van hulle 

keuse. 

Soos u bewus sal wees mag ons nog nie ons 

Lenteloop of enige ander geleentheid wat ‘n 
byeenkoms behels, hou nie. Maar ons sal nog 

steeds pret hê met ons kinders wat veral gek is 

oor die geleentheid van ‘n civvies-dag. 

Die klasse sal ook volgende week die 

geleentheid kry om die “Lenteloop” roete na 
die koppie te stap. Inligting sal op die d6 

geplaas word en via die WA Graad-groepe 

uitgestuur word. 

Maak asseblief seker dat kinders by die Civvies-

dag Klere Kode hou - geen noupassende of 

onthullende uitrustings nie - en geen baie kort 

rompies of broekies nie. Geen grimering of die 

kou van borrelgom nie - en onthou sonskerm en 

sonhoede. 

Alhoewel die meerderheid van ons leerlinge 

terug is by die skool, is daar wel nog leerlinge 

wat by die huis gebly het. Daar is diegene wat 

medies gediagnoseerde komorbiditeite het en 

ouers wat die skool van die mediese sertifikaat 

voorsien het. Daar mag ook andere wees wat 

oues van dae of hoër risiko familielede het wat 

by hulle tuisgaan. Ons moet bewus wees dat dit 

in ons kinders se beste belange is om fisies by 

die skool te wees, en waar dit ook al moontlik is, 

moet hulle by die skool wees. 

As u die besluit geneem het om ‘n kind by die 
huis te hou, moet u ook asseblief bewus wees 

dat u verantwoordelikheid neem daarvoor om 

seker te maak dat alle werk voldoende deur u 

kind gedek word, en dat dit betyds ingedien 

word. Alle assesserings moet ook op die 

spesifieke aangeduide tye wat deur die skool 

gestipuleer word, aanlyn voltooi word, want ons 

moet toesig voorsien om konsekwentheid te 

verseker. Ons gaan leerlinge nie outomaties 

bevorder nie, so werk asseblief met ons saam 

om seker te maak dat ons kinders voldoende 

voorbereid is vir die volgende graad. Ons is 

goed op dreef en ons leerlinge wat met hulle 

onderwysers saamwerk is op gelyke voet. Ons is 

bekommerd oor die kinders wat tuis bly, maar 

wat nie tred gehou het met die werk nie en wat 

agter geraak het. 

Rapporte sal op 14 September uitgedeel word 

en besprekings vir aanlyn Ouer/Onderwyser 

Vergaderings sal binnekort open. 

Die skool sal die ouers met wie hulle wil gesels, 

kontak. Alle ander ouers is welkom om ‘n 
afspraak te maak as hulle hulle kind se 

vordering met onderwysers wil bespreek. 
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Bladsy 2 

Soos almal sal opmerk, is die personeel nog steeds byderhand om leerlinge om tydens aflaai en oplaai, in- en 

uit voertuie te help en ons is almal gewillig om te help indien ‘n kind hulp nodig het om hulle sakke op hulle rûe 
te sit of swaar items te dra - en ons geniet dit om kinders op hulle verjaarsdae te groet en te help om partytjie-

pakkies na die verjaarsdagmaat se klaskamer te dra. 

Dit is alles in die verloop van’ n dag en word gewilliglik gedoen. 
Onthou asseblief om op ons perseel geduldig en hoflik te wees: 

 Moet ASB. nie uit u voertuig klim om u eie kind te help nie - u mag dalk ‘n paar minute moet wag maar 
iemand is op pad om te help waar nodig 

 Staan ander asseblief by deur voertuie toe te laat om uit die parkeerplekke te trek en moenie probeer 

om voertuie in ons parkeerareas verby te gaan nie 

 Die spoedbeperking op ons kampus is 20 km - dit is op almal van toepassing. Moet ASB. nie die 

spoedgrens op enige tydstip oorskry nie. 

 Maak asseblief seker dat u - in u voertuie - maskers dra en maak seker dat kinders van skoolgaande 

ouderdom wat vir sibbe wag, ook hulle maskers dra. Noudat vensters oopgemaak word, is die 

noodsaaklikheid van die dra van maskers belangriker. 

 As u ‘n vriend of grootouers gevra het om kinders te kom haal, maak asseblief seker dat hulle bewus is 
van ons protokolle - veral dat ons almal maskers moet dra en dat geen volwassenes uit hulle voertuie 

mag klim nie. 

Met die verskuiwing na Vlak 2 van die Grendeltydperk is daar ook nou ‘n gevoel dat ons nie meer so 
waaksaam hoef te wees nie. Noudat ons meer vrylik kan rondbeweeg, word mense aan nog meer mense 

blootgestel - en omdat ons almal potensiële draers is - is die oproep op meer waaksaamheid tydens hierdie 

kritiese tydperk: 

Die dra van maskers - sosiale distansiëring - hand-ontsmetting 

Laat ons voortgaan om ons kinders veilig te hou. 

Onthou asseblief dat volgens die oreenkoms soos 

uiteengesit in die Tuïsie Oreenkoms, die skool 

3 maande kennisgewing van die voorneme om ‘n 
leerling te onttrek, of, in geval van laat kennisgewing, 

die betaling van 3 maande se skoolfooie, vereis. Vir 

leerlinge wat die skool aan die einde van 2020 gaan 

verlaat moet ons asseblief geskrewe kennisgewing, 

aan die Hoof geadresseer, teen 1 September 

ontvang, omdat die 3 maande uitgewerk word op die 

laaste 3 maande van die jaar se skoolfooie. Ons moet 

beskikbare spasies kan aanbied aan leerlinge op ons 

waglys, betyds vir hulle ouers om 

kennisgewingsvereistes by hulle huidige skole te 

gehoorsaam. Die Skoolfooie Brief 2021 sal voor die 

einde van Augustus aan ouers gestuur word. 

 

 

VIRTUELE OPE-DAG 

Omdat ons nie nog ‘n van aangesig tot 
aangesig Ope-Dag kan hê nie, gaan ons ons 

Virtuele Ope-Dag op Saterdag, 12 September 

op ons webtuiste en ons FB bladsy van stapel 

stuur. 

Gaan asseblief na ons webwerf en woon die 

Ope-Dag by, en nooi vriende en familie wat 

belangstel, ook uit.  Dit sal deur die loop van die 

dag beskikbaar wees. 

GEDULD EN HOFLIKHEID EN NAKOMING VAN COVID REËLS 

KENNISGEWING VAN DIE VOORNEME OM ‘N 
LEERLING TE ONTTREK 

Mag u ‘n wonderlike, spesiale naweek 
saam met u kinders deurbring. 

Ons was baie 

hartseer om te 

verneem dat Luke 

en James Fourie 

(Graad 4M en 7W) se oupa hierdie 

week oorlede is. 

 

Die Fourie gesin is in ons gedagtes en 

gebede in hulle tyd van verlies. 

MEDELYE 


