
 

Bladsy 1 

Ons Virtuele Ope-Dag gaan op 
Saterdag, 12 September op ons FB 
bladsy van stapel gestuur word. 

 
Besoek asseblief ons Ope-Dag en nooi u vriende 
uit om by ons aan te sluit. 
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VERKONDIG DIE NUUS! - VIRTUELE OPE-DAG 

KENNISGEWING 

Indien u van plan is om u kinders aan die einde 
van die jaar uit die skool te onttrek, let asseblief 
daarop dat ons 3 maande kennis moet kry, 
welke kennis vanaf 1 September geld. Ek weet 
dit is ‘n moeilike tyd, maar ons moet regtig weet 
hoeveel leerlinge ons vir 2021 gaan hê sodat ons 
begroting optimaal kan funksioneer. Ons is ook 
nie in ‘n posisie om plekke te hou vir kinders wat 
dit dalk mag vul nie. Die pandemie 
bedryfsprosedures gaan tot in 2021 voortgaan, 
wat beteken dat ons by alle sosiale 
distansiëringsprotokolle moet hou, wat die aantal 
leerlinge wat ons in elke klaskamer spasie kan 
akkommodeer, beperk is. Dit is om hierdie rede 
dat ons getalle moet hê sodat ons kan beplan 
en die logistieke kan uitwerk om gereed te wees 
vir die 2021 akademiese jaar. 

Beste Ouers 
 
 
Ons was gelukkig dat die weer vir ons interne 
Lentedag, Vrydag, saamgespeel het sodat die 
kinders hulle Lente Civvies-Dag kon geniet. 
Dankie aan die OOV en Bernice, die Voorsitter, 
wat die kinders met ysies bederf het. Dit word 
opreg waardeer. Al ons kinders het deur die 
loop van die week die geleentheid gekry om 
op die koppie te gaan stap en die Lentedag 
staproete te volg. 

LENTEDAG 

NASORG EN 
BUITEMUURSE AKTIWITEITE 

Ons beplan om aan die begin van Termyn 4 
Nasorg te open en ‘n buitemuurse program 
bekend te stel. Ons wag nog vir meer inligting 
oor die parameters waarbinne ons ons 
namiddag program kan strukureer, want skole 
het NOG NIE toestemming gekry om sport weer 
in te stel nie, alhoewel sport op klubvlak 
toelaatbaar is. 

Ons sal kinders se rapporte op Maandag, 
14 September saam met hulle huis toe 
stuur. Besprekings vir Ouer Konsultasies sal 
op Maandag, 7 September open, so skakel 
asseblief die kantoor om ‘n afspraak te 
maak. Tensy daar ander reëlings getref 
word, sal alle afsprake met onderwysers 
aanlyn geskied. 
As ons onderwysers regtig ‘n ouer 
konsultasie nodig het, sal u in kennis gestel 
word en uitgenooi word om ‘n afspraak te 
maak. Ingeval van ‘n behoefte van ons 
kant af om met u te gesels, maak asseblief 
seker dat u vroegtydig ‘n tydsgleuf 
bespreek. Enige ander ouers wat met 
onderwysers wil gesels, is welkom om ‘n 
afspraak te maak. 
Afsprake sal vir die middae/aande van 15 
en 16 September geskeduleer word. Ons sal 
indien nodig op 17 September daarmee 
voortgaan. 

RAPPORTE EN KONSTULASIES MET OUERS
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Die oorgang vir Somersdrag sal in 
die week van 7 - 11 September 
plaasvind. 

Dit was so ‘n anderse jaar en omdat ons kinders by 
soveel veranderinge in hulle lewens moes aanpas, 
was ons doelbewus meer ontspanne wat ons 
Wintersdrag vereistes betref. Met die koms van 
Somersdrag is daar spesifieke vereistes waaraan ons 
moet voldoen. 
Die dogters se rompies mag nie te kort wees nie. 
Kinders groei gedurende die jaar en hulle mag nuwe, 
langer rompies nodig hê. 
Ons het nog nooit die dogters toegelaat om die 
langer “ski-broekies” te dra wat onder hulle rompies 
uitsteek nie. The Shop verkoop die toegelate kort, 
swart “ski-broekies.” ‘n Langer lengte van hierdie 
broekies en ander kleure is nie toelaatbaar nie. 
Die skool regulasie sport kortbroek moet vir 
sportaktiwiteite gedra word en Graad 7’s dra dit 
gereeld saam met hulle Graad 7 hemde. Die 
kortbroeke mag nie te kort of te styf wees nie, en 
enige iets wat onder die kortbroek gedra word, mag 
nie sigbaar wees nie. 
Dogters se sokkies moet die skool se kort sokkies wees 
- nie sport enkelsokkies nie. 
Daar word van al ons leerlinge vereis om die skool 
sonhoed of keppie te dra. Alle haarstyle moet van so 
‘n aard wees dat die hoed gedra kan word, want ons 
verwyl baie tyd in die son. 
Alle leerlinge moet teen Maandag, 14 September 
Somersdrag aanhê. 

       SOMERSDRAG 

WÊRELD BID-DAG VIR DIE 
VERSORGING VAN DIE SKEPPING 

May you enjoy a peaceful, 
Spring weekend, doing 

something special with your 
children. 

                      KALENDER 

Alhoewel die GDO kalender nog nie 
gefinaliseer is nie, het ons voortgegaan 
met die finalisering van ons kalender 
en sal dit binnekort uitstuur. Ons beplan 
om, saam met die onafhanklike 3- en 
4-termyn skole, op Woensdag, 
13 Januarie te open en op Vrydag, 
3 Desember te sluit. 

MEDELYE 

Sarah Doukas (Graad 3P) se ouma is op 
25 Augustus oorlede. Ons gedagte en 
gebede is met Sarah en haar familie in 
hierdie hartseer tyd. 

ADMINISTRATIEWE PERSONEEL DAG 
Ons vier jaarliks Administratiewe 
Personeeldag, eerder as Sekretaresse-
Dag, en ons administratiewe personeel is 
vandag bederf met ‘n verrassing. Dankie 
aan Grietha van der Merwe, ons 
Tesouriere, Mma Numpi Motubatse, 
Margaret Fincham, Ronel Bedeker en 
Aminah Manaswe. Die beperkings van die 
pandemie het ander tipes druk op hulle 
almal geplaas in hulle ondersteuning van 
die skool, en veral ons onderwysers, in 
hulle dag-tot-dag take. 
Dankie, administratiewe personeel, vir 
alles wat julle vir ons leerlinge, ons ouers 
en ons onderwysers doen. 

Ons vat hande om saam vir die aarde 
en sy hulpbronne te bid. Mag ons ons 
gesamentlike verantwoordelik aanvaar 
vir rentmeesterskap van die Skepping, 
sodat ons saam staan vir eko-
geregtigheid, teen plundering en vir 
billike en verantwoordelike toegang tot 
hulpbronne, soos skoon water. 

Mag u ‘n vredevolle, 
besonderse Lente-naweek 
saam met u kinders geniet. 


