
 

Bladsy 1 

Beste Ouers 
 
 
Ons land het ‘n ryk erfenis en ons demokrasie, 
wat met groot swaarkry en baie gesamentlike 
inspanning gebore is, is nog in sy kinderskoene 
en dit moet gevoed en deur almal van ons 
gevier word. 
Watter beter tyd is daar as Erfenisdag om ons 
ryke tapisserie van erfenis binne ons eie 
gemeenskap te eer en te vier en op ‘n tasbare 
wyse ons diepgaande respek vir verskillende 
rasse, kulture en nasionaliteite wat onder ons 
leerlinge voorkom, te demonstreer? Ons is trots 
op ons volgehoue verbintenis om die verskille in 
ons gemeenskap te erken, te respekteer en te 
vier, en ons werk ook aktief - aan onsself - en 
aan ons kinders - om te verseker dat ons ‘n sterk 
boodskap uitstuur dat ons verskille deel is van 
wie ons is en dat hierdie verskille ons respek 
waardig is. Ons is almal deel van ons 
skoolgemeenskap en almal moet ‘n gevoel van 
‘behoort’ hê - almal ingesluit - en ons krag kom 
uit die kollektiewe energie van ons diversiteit. 
Ons kinders en personeel word uitgenooi om 
tradisionele uitrustings of kledingstukke te dra 
wat hulle spesiale Erfenis verteenwoordig op ons 
jaarlikse “Erfenisdag Civvies-Dag”, wat op 
Vrydag, 18 September sal plaasvind. 
Die skool sal op Vrydag, 18 September vir die 
einde van ons derde kwartaal sluit. 
Ons sal nog steeds hou by die trapsgewyse 
oplaaitye vanweë sosiale distansiërings-
protokolle wat gevolg moet word. 
 

Ons sal op Maandag die 14de rapporte in koeverte 
saam met ons kinders huis toe stuur. 
[Soos per aparte reëling sal Graad 5 rapporte Dinsdag 
huis toe gestuur word.] 
Rapporte vir leerlinge wat by die huis werk sal per e-pos 
aan ouers gestuur word. 
Besprekings vir aanlyn vergaderings kan telefonies deur 
een van die sekretaresses gemaak word. 
As u versoek is om ‘n afspraak te maak beteken dit dat 
die onderwysers u kind se prestasie met u wil bespreek, 
so maak asseblief seker dat u ‘n afspraak maak. 
Enige ander ouers wat met die onderwysers wil gesels is 
welkom om ‘n afspraak te maak. 

Ons is besig om voornemende leerlinge en ouers wat 
plekke in ons skool vir 2021 soek, te sien. Onthou 
asseblief dat die skool 3 maande kennis vereis, 
uitgewerk vanaf 1 September, van die voorneme om 
‘n kind te onttrek, of 3 maande se skoolfooie in geval 
van laat kennisgewing. 
Ons sal baie graag plekke wil hou vir leerlinge wie se 
ouers nog nie tot ‘n besluit gekom het nie, maar tye is 
baie anders en ons sal 2021 begroet met die 
noodsaaklikheid van sosiale distansiëringsprotokolle in 
klaskamers. Ons is reeds besig om klaskamer plasing en 
spasies te finaliseer en vooruit te beplan, so ons moet 
so gou as moontlik weet wat ons aantal kinders per 
graad moet wees. 

Ons E-Biblioteek is baie gewild. Onthou asseblief dat 
dit ‘n diens aan ons kinders is en dat ons nie volwasse 
boeke vir ons ouers kan aankoop nie. Ons moet ook 
die boeke wat bestel word, nagaan om seker te 
maak dat dit ouderdomsgepas is, omdat ons ‘n 
Primêre Skool is. Wanneer boeke gekies en 
aangekoop word, is daar ook begrotingsbeperkinge. 
Dankie vir u ondersteuning. 
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Bladsy 2 

Weens sosiale distansiëringsprotokolle vermy ons die behoefte dat leerlinge gedurende die skooldag verklee, 
so ons het besluit dat leerlinge op die dae wat hulle PT het, in hulle PT uniforms skool toe mag kom. 
Dit sal slegs suksesvol wees as ons kinders by die uniform reëls hou en die onderwysers sal opvolg met kinders 
wat nie die korrekte PT klere dra nie: 
 St Paulus sport kortbroeke (nie te klein of te noupassend is nie) moet gedra word. Geen ander kortbroeke 

word toegelaat nie. 
 Geen onderklere soos sport ski-broeke of ‘leggings’ mag wys nie. 
 Wit of oorwegend wit sportskoene moet gedra word. Geen ander kleure word toegelaat nie. 
 Die PT golfhempie moet gedra word. 
 Die skool sweetpak (volledige sweetpak of net die baadjie) mag gedra word as dit koud is. Ander baadjies 

wat gedra mag word is die skool se ronde-nek top of die skool se windjakker, of vir seniors, die skoolbaadjie. 
 Soos temperature styf, moet AL ons leerlinge van Voorskool tot Graad 7 elke dag die skool se sonhoed dra 

en alle leerlinge moet sonskerm opsit. 
Sonskerm is ook by die skool beskikbaar. 
The Shop het ‘n UITVERKOPING op skool sweetpakke:  Broeke:  R150 - Sweetpakbaadjies:  R180 
Die kinders wat nie by die reëls hou nie sal nie toegelaat word om hulle PT uniforms gedurende die dag te dra 
nie en sal op PT-dae die skooluniform moet dra. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DIE DRA VAN SPORT UNIFORM 

MEDELYE 

Ons was hartseer om te verneem dat 
Warona Selokela (Graad 6B) se oupa 
gister oorlede is. Ons gedagtes en 
gebede is met haar familie in hierdie 
tyd. 

Hierdie sal die finale nuusbrief vir Termyn 3 wees. Ons 
gaan die nuwe Buitermuurse Sport Program vir 
Termyn 4 asook ons 2021 Kalender voor die skool op 
18 September sluit, uitstuur. 

Mag u almal ‘n vredevolle, sonnige en besonderse 
naweek saam met u kinders deurbring. 

Die skool sal op 
Woensdag, 

30 September 
vir leerlinge 
heropen. 

BUITEMUURSE PROGRAM 

Ek het kwessies rondom sport en protokolle met 
ander Hoofde van onafhanklike skole wat aan 
ISASA behoort, bespreek en ons stem saam dat: 
 Ons moet nog ‘n bietjie uithou voordat Nasorg 

oopgemaak word weens “kruisbestuiwing” 
van leerlinge in verskillende grade. 

 Ons gaan ‘n buitemuurse sportprogram van 
stapel stuur maar dit sal streng gekontroleer 
word om seker te maak dat kinders in alle 
grade hulle sport aktiwiteite saam doen en 
alle protokolle in plek is. 

 Ouers moet nog steeds in hulle voertuie bly, 
met maskers op, en ons sal byderhand wees 
om leerlinge te help tydens die trapsgewyse 
oplaaitye. 

 Ons is in Vlak 2 van die Grendeltydperk en 
gaan moontlik in die nabye toekoms na Vlak 1 
geskuif word, maar omdat daar nog nie 
entstof is nie, is die gevaar van oordrag nog 
steeds ‘n werklikheid en ons moet waaksaam 
bly om ons kinders en ouers te beskerm. 

Dankie aan al ons ouers vir hulle ondersteuning 
op alle vlakke en in alle ruimtes. Dit stel ons in 
staat om gemaklik te werk in die wete dat u ons 
ondersteun terwyl daar ook alles wat moontlik is, 
gedoen word om skool vir die kinders genotvol te 
maak. 


