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St Paulus Pre-Primêre en Primêre Skool 

NUUSBRIEF 40 ~ 06-11-2020 

Beste Ouers 

 

Daar is net ‘n paar dae oor voor ons seniors in rat kom vir die eksamens met ons Graad 7’es wat op 5 November, en 
ons Grade 5 - 6 op Maandag, 9 November sal begin. Die Afbakeningsboekies is ‘n paar weke gelede uitgestuur en 
ons weet dat ons leerlinge voorberei het - so hulle kan nou al hulle harde werk gedurende die afgelope jaar en hulle 
ure se voorbereiding, saam te vat en hulle beste te lewer. 

Gedurende die eksamens bly ons leerlinge tot aan die einde van die skooldag by die skool en ons wissel aktiwiteite 
af sodat daar tyd is vir hersiening asook dat hulle die geleentheid kry om te ontspan en hulle batterye te herlaai. 
Daar is ook namiddag aktiwiteite beskikbaar. 

Ons moet die druk op ons kinders verminder en ter voorbereiding van die eksamens konsekwente studies 
aanmoedig. Om alles op een slag te probeer ‘instop’ is nie gesond vir kinders nie - hulle werk daagliks op advies van 
hulle onderwysers, so die skryf van eksamens behoort die sameloop van die jaar se harde werk te wees. Help hulle 
asseblief tuis om hulle hersiening met tyd vir ontspanning af te wissel. Sorg dat hulle ‘n rustige ruimte het waar daar 
nie afleidings is nie, en dat hulle in staat is om voortdurend met die tyd wat beskikbaar is, te werk, afgewissel met 
pouses, dat hulle gesonde versnaperings en maaltye eet, gereeld oefen, baie water drink en voldoen slaap inkry. 
Die meeste tieners moet nog steeds ten minste tussen 9 en 10 ure slaap per nag kry, veral gedurende eksamens. 

EKSAMENS 2020 

Ons was meer ontspanne met die infasering terug skool toe wat op 1 Junie begin 
het, omdat die Grendeltydperk ondervinding vir soveel van hulle individueel 
troumaties was, en ook vir baie gesinne. 

Help asseblief vanaf deur van die begin van 2021 by nakoming van spesifieke 
uniforms en skooltas-reëls te hou. 

Die skool het in 2012 op Graad R en Graad 1 vlak die ortopeutiese skoolsak met 
die St Paulus wapen op, bekendgestel en teen hierdie tyd behoort al die leerlinge 
in die skool een van hierdie sakke hê. Ons het ook trollie-sakke en sakke met 
wielietjies heeltemal uitgefaseer want buiten die druk wat dit op die skelet plaas, 
beskadig dit ook ons gange en trappe. 

Ons grys sokkies het ‘n swart-en-wit strepie - dit is by The Shop beskikbaar. 

Meisies dra wit enkelsokkies en mag nie sport (‘weggesteekte’) sokkies by hulle 
swart skoene dra nie. 

Alle leerlinge dra wit/oorgewend wit sportskoene by hulle PT uniforms. 

Geen onderklere mag sigbaar wees of langer as die skoolromp of sportbroek wees 
nie. Wanneer kort ski-broekies onder skoolklere gedra word, moet dit baie kort 
wees en net swart is toelaatbaar. Geen ander kleure mag gedra word nie. The 
Shop het die korrekte lengte dogters ski-broekies in voorraad maar ouers is welkom 
om dit iewers anders te koop. Dit moet net die korrekte lengte wees. 

Ons dogters se rompies is aangepas en word bo-oor die romp gedra - nie 
ingesteek nie. 

Dankie dat u ons ondersteun om hierdie reëls in plek te kry vir 2021 sodat ons 
kinders kan voortgaan om hulle uniforms met trots te dra. 
 

[The Shop brief aan ouers en pryslys is apart aangeheg.] 

UNIFORM EN SKOOLSAKKE REËLS 2021 

Die oorgang na 2020 aan 
die einde van 2019 was so 
suksesvol en het ons 
leerlinge so ‘n gevoel van 
sekuriteit gegee om voor 
die vakansie te wees in 
watter klasse hulle gaan 
wees. Ons beplan om dit 
weer hierdie jaar - met al 
ons protokolle in plek - te 
doen. Die “Oorgang 2021” 
sal op die 25ste en 
26ste November tussen 
08:30 en 10:30 plaasvind. 

Kinders sal die geleentheid 
kry om ‘n tydjie saam met 
hulle nuwe onderwyser en 
eweknieë in hulle 2021 
klasse te verwyl. 

OORGANG NA 
KLASSE 2021 
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Omdat ons nie ouers kan toelaat om rapporte te kom 
haal nie, sal ons dit op 1 Desember saam met die leerlinge 
huis toe gestuur word. Oplaaitye sal ook trapsgewys as 
volg plaasvind: 

Pre-Primêr:  10:00 
Grondslagfase: 10:00 
Grade 4 en 5: 10:30 
Grade 6 en 7: 11:00 

JAAR-EIND RAPPORTE 

ANDER PANDEMIE-VERWANTE 
VERANDERINGE 2021 

Ons sal nie ons Inter-Huis Gala in Februarie kan hou 
nie en sal geen inter-skole sport aktiwiteite op ‘n 
rooster sit nie - ten minste nie vir Termyn 1 nie. Die 
Sportdepartement sal Inter-Huis geleenthede in 
ouderdomsgroepe skeduleer sodat die kinders die 
geleentheid sal hê om intern mee te ding. 

Ons is gereed om op kort kennisgewing inter-skole 
geleenthede in te sluit indien die nodig klaring verkry 
word vir sulke geleenthede. 

2020 het ons baie geleer en ons sal voortgaan om 
aan innoverende wyses te dink waarop ons die pret-
faktor vir ons kinders kan verhoog sodat hulle die 
volle voordeel kan trek uit hulle skool ondervinding. 
Ons is besig om Leierskap Programme vir 2021 te 
herstruktureer sodat ons Leiers die geleentheid sal hê 
om hulle balkies te verdien en die skool te dien. 

Ons moet dit anders doen maar dit kan nog steeds 
pret wees - maar daar is een nie-onderhandelbare 
factor: Ons sal op geen stadium risiko’s neem nie - 
die veiligheid en welsyn van ons kinders en personeel 
bly ons fokus. Ons sal voortgaan om oorversigtig te 
wees wanneer dit by ons kinders se veiligheid kom, 
want om risiko’s te neem is nie ‘n teken van brawade 
nie. 

MEDELYE 

Joshua Vergne (Graad 5) se ouma, en Max en 
Liam Archibald (Grade 7 en 2) se oupa is oorlede. 

Hierdie families is in ons gedagtes en gebede 
gedurende hierdie tyd. 

                 BEPLANNING VIR  

Daar is nog steeds baie onsekerheid oor die weg 
vorentoe, maar ons is wel seker oor die volgende: 

 Ons is nog nie vry van die COVID-19 virus nie, en dit sal 
 heel moontlik nog vir ‘n hele tyd met ons wees. 

 Skole moet in Januarie 2021 heropen met die 
 verpligtende sosiale distansiëring protokolle in plek. 

 As gevolg van hierdie kennis, gaan ons ons 2021 
 afbaken om by sosiale distansiëring te hou in 
 gereedheid vir 2021. 

 Ons moet almal nog steeds maskers dra. 

 Sosiale distansiëring protokolle en afbakenings vir ons 
 kinders sal in plek wees en kinders sal te alle tye onder 
 toesig rondbeweeg. 

 Waar moontlik sal kinders in hulle registerklasse bly en 
 ons onderwysers sal na die verskillende klaskamers 
 gaan. 

 Ouers sal nog steeds verplig wees om in hulle voertuie 
 te bly en volwassenes sal in die verskeie parkeerareas 
 beskikbaar wees om te help met die op- en aflaai 
 vereistes. 

 Daar is geen uitstappies of kampe vir Termyn 1 beplan 
 nie en ons sal nie kinders vervoer totdat ons kennis 
 ontvang dat dit veilig is nie. 

 Nasorg gaan volstoom in ons oorspronklike Nasorg 
 Sentrum voortgaan en dit is nodig dat kinders ter 
 voorbereiding vir 2021 registreer. Ons gaan ook terug 
 na Nasorg se oorspronklike ure, so Nasorg sal om 17:30 
 sluit. 

 Ons sal voortgaan om ‘n uiteenlopende buitermuurse 
 program met toelaatbare aktiwiteite aan te bied en 
 aan al die protokolle wat in plek is, voldoen. 

 Ons sal voortgaan om tegnologie, spesifiek Google 
 Classroom en Google Meet, te gebruik om ons interne 
 onderrigstelsels aan te vul en te verbeter. 


