
 

 

 

 

Beste Ouers  

 

Ons Graad 7 Bly-‘n-Dag was soveel pret! Ons leerlinge het hulleself regtig geniet en 

hulleself hart en siel in al die aktiwiteite begewe. Alhoewel geleenthede soos hierdie 

ontwerp word om die kurrikulum prettig te maak, vervul dit ook noodsaaklike 

doelstellings - binding en die versterking van bande binne die groep asook die 

ontwikkeling van sosiale en spanwerk vaardighede wat noodsaaklik is, nie net vir die 

hoërskool nie, maar ook vir volwassenheid. 

 

Dankie vir die vrygewige borg van ons kinders. Ons gaan die 

opbrengste aan die CBE se “Leave Your Print” veldtog 2020 skenk 
en hoop dat ons broodnodige kospakkies vir die families van 

leerlinge in skole binne die Katolieke netwerk met minder 

hulpbronne, kan gee. 

 

 

VOORSKOOL GRADEPLEGTIGHEID 2020 

Ons is verheug om hierdie geleentheid tydens ‘n pandemie aan te bied, al sal dit 

anders wees. Ons Graad R’e gaan op 22 Oktober gradueer by ‘n seremonie ter ere 

van hulle, waar hulle hulle Gradeplegtigheidsertifikate sal ontvang. Alle protokolle sal 

in plek wees, so net Mamma en Pappa (of 2 familielede) mag die geleentheid 

bywoon. Registers van bywoning sal gehou word en almal wat dit bywoon, sal 

‘gekeur’ word. Ons mag ongelukkig nog nie sing nie, maar ons leerlinge sal ‘n paar 

items in hulle graadklasse aanbied. Ek het my Gradeplegtigheids-

boodskap aan ons Graad R’e opgeneem, wat hulle op die 
oggend van 22 Oktober in hulle klasse sal kan kyk en ons sal dit vir 

ouers in die saal wys. Dit is sodat ons nie die volle groep Graad R’s 
tydens die seremonie saam op die verhoog het nie, maar dit per 

graad sal doen om sosiale afstand te verseker. 

 

Ten spyte daarvan dat ons dinge in 2020 anders doen, is dit steeds so betekenisvol en 

beduidend soos vorige geleenthede en dit sal werklik onvergeetlik wees. 

 

EERSTE HEILIGE KOMMUNIE 2020  

Hierdie spesiale geleentheid, sentraal tot die lewe van ‘n 
Katolieke Skool, sal op Sondag, 15 November plaasvind. 

Soos met alle ander geleenthede wat as byeenkomste 

gekategoriseer word, is ons beperk tot 250 mense - wat 

kinders en volwassenes insluit. Die geleentheid sal streng 

beheer word volgende alle Standaard Bedryfsprosedures vir 

Skole, (‘SOPs’) maar dit sal ook eerbiedig en onvergeetlik wees vir ons Eerste 
Nagmaal-kandidate wat die Nagmaal vir die eerste keer ontvang, en ook vir hul 

gesinne. Ek sien baie uit na ons Eerste Heilige Kommunie Mis wat deur ons Kapellaan, 

Msgr Marc de Meulenaere gevier sal word.  
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GRAAD 7 AFSKEID 2020 

Ons gaan op 20 November hierdie geleentheid weer anders, maar 

geensins minder besonders, maak. Ons het baie opwindende idees 

waarop ons dit ‘n onvergeetlike geleentheid vir ons Graad 7 Leiers en 

hulle families kan maak, en terselfdertyd by alle voorgeskrewe COVID 

prosedures vir skole hou. 

 

ONTHOU DIE DATUM, Graad 7 ouers. Ek sal in die nabye toekoms besonderhede direk 

aan die ouers stuur. 

 

Ons gaan ook ons Finale Saalbyeenkomste op 1 Desember hou. Die verrigtinge sal 

trapsgewys plaasvind om by protokolle te hou. Graad 7 ouers sal uitgenooi word om 

die Finale Saalbyeenkoms vir Graad Sewes by te woon. Besonderhede sal so gou as 

moontlik uitgestuur word. 

 

ALGEMEEN  

Die namiddag program verloop glad en dit is lekker om soveel 

leerlinge te sien wat by aktiwiteite aansluit en soveel genot uit hulle 

deelname put. 

Ons laat leerlinge toe om in hulle sportdrag te kom op die dae 

waarop hulle middagaktiwiteite doen. Dit is om hulle te help deur die 

uittrek/aantrek roetine te verminder en sodoende aan die 

afstandsprotokolle te voldoen. Dit is op voorwaarde dat leerlinge korrek aangetrek is, 

spesifiek die skool se sportbroeke, wat losweg moet pas en die regte grootte moet 

wees, en ook dat hulle wit/oorwegend wit sportskoene dra. Die meerderheid van ons 

kinders trek korrek aan so ons is in ‘n posisie om die uit- en aantrek van sportuniforms 

te monitor vir die handjievol leerlinge wat nie die vereiste uniform items het nie. Hierdie 

leerlinge moet in hulle somer uniform by die skool aankom en sal tyd gegee word om 

voor sport te verklee. 

Let wel: Leerlinge MOET maskers dra en aan die sosiale afstand-vereistes voldoen 

wanneer hulle op die sportvelde is.   

Dankie vir u ondersteuning en hulp om ons in staat stel om die sportprogram te 

bestuur, asook dat ons ‘n hoë standaard kan handhaaf ten opsigte van die nakoming 
van ons Kleredrag Kode. 

 

GELUKWENSE 

Gino dos Santos (Graad RB) is ‘n babasussie, Ariana, ryker. Sy het 
op 8 Oktober by die familie aangesluit. Ons verwelkom vir Ariana in 

ons gemeenskap en wens Gino en sy familie vreugde toe in hulle 

verwelkoming van hulle nuwe dogter en babasussie. 

 

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


