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St Paulus Pre-Primêre en Primêre Skool 

NUUSBRIEF 41 ~ 13-11-2020 

Beste Ouers 

 

Jaarliks, ter viering van my verjaarsdag bring die kinders geldelike bydraes wat ingesamel 
en aan my gegee word. Ek het dan die opwindende maar moeilike taak om te kies vir 
wie, of vir watter organisasie, ek die geld wil gee. Ek geniet dit so om elke jaar die “Gawe 
om te Gee” kry - ek kry die geleentheid om die geld wat ingesamel is, te gebruik om 
behoeftige kinders te help. 

Ek het hierdie jaar R4 200 ontvang. Dankie aan al die families wat bygedra het. 

Ek het gekies om dit te gebruik om skoolskoene vir sommige van die kinders in die Tshwaranganang Huis vir 
Weeskinders en Mishandelde kinders te koop. Daar is tans 62 kinders in Tshwaranganang wat in die skool is. 

Dankie vir my “Gawe om te Gee” geskenk! 

DIE GAWE OM TE GEE 

GRAAD 7 ENTREPRENEURSDAG 

Dit was ‘n moedige onderneming om 
tydens ‘n pandemie ‘n Entrepreneurs-
dag te hou en ek wil die HOD, 
Mev Louise Bukowski bedank dat sy 
hierdie baie uitdagende onder-
neming aangepak het en weens 
sosiale distansiëring, bestellings by 
klasse afgelewer het. Dankie aan 
Mev van der Wielen wat die hele dag 
gehelp het en ook aan die Graad 7 
onderwysers vir al hulle harde werk. 
Geluk aan ons Graad Sewes wat 
hierdie baie anderse Entrepreneurs-
dag, wat ten spyte van vele 
pandemie-verwante  beperkings, op 
hulleself geneem het. 

Die Graad 7’s het R14 000 ingesamel. 
Dankie dat hulle ingestem het om die 
fondse vir die Tshwaranganang projek 
aan te wend, en veral dat hulle die 
balans van die fondse wat ek nodig 
het, verskaf het om seker te maak dat 
al die kinders by hierdie Huis ‘n nuwe 

paar skoolskoene sal kry. 

         SANTA SHOEBOX PROJEK 

Buiten die skoolskoene wat hulle gaan ontvang, sal 
die kinders ‘n “Santa Shoebox” kry wat gevul is met 
skool skryfbehoeftes en toiletware noodsaaklikhede, 

asook ‘n ietsie lekkers - alles met liefde in Kersfees geskenk papier 
toegedraai deur ons Intersenfase leerlinge. 

Ons beplan ook om partytjiepakkies vir die kinders te verpak en die 
Graad 7 fondse sal gebruik word om die partytjiepakkie items te 
koop.  Dankie aan die Intersenfase - leerlinge, onderwysers en ouers 
- vir hulle hulp om aan ons kinders by Tshwaranganang vreugde te 
bring. 

HERWINNING EN BROODKNIPPIE INSAMELING 

Ten spyte daarvan dat ons nie ons Herwinning Insamelingsdag en 
Herwinning Klaskompetisies kon hê nie, is u skoon, saamgeperste en 
uitgesorteerde herwinning steeds baie welkom. Ouers is welkom om 
hulle herwinbare items te bring - maar doen dit asseblief ná skoolure 
of oor naweke - daar mag nie ‘n samekoms van mense by die 
Herwinningsdorpie wees nie. 

Ons samel steeds “Broodknippies vir Rolstoele” in, so hou asseblief 
aan om dit te versamel en stuur dit skool toe. Ons het oor die 
afgelope 10 jaar genoeg ingesamel om 11 rolstoele te befonds, en 

dit sal fantasties wees as ons dit in die nabye toekoms 12 kan maak. 
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Ons leerlinge gaan op 20 November hulle eksamens voltooi en ons onderwysers moet so gou as moontlik hulle 
merkwerk en die bymekaarsit van punte voltooi vir ons Assesseringsvergaderings in die loop van hierdie week 
om seker te maak dat rapporte voltooi is in gereedheid vir uithandiging op Dinsdag, 1 Desember. 

Daar sal geen huiswerk- of intervensieklasse tydens die laaste week van die kwartaal wees nie. 

Maandag en Woensdag, 23 en 25 November 

Die Grondslagfase Sportprogram sal voortgaan soos op die Namiddagrooster aangedui. ALLE Grondslagfase 
leerlinge op die perseel moet by die Sportprogram aansluit. 

Ouer sibbes wat op Maandag en Woensdag by die skool bly sal in die Saal onder toesig wees en gaan 
rolprente kyk. 

Nasorg sal soos gewoonlik tot 17:00 voortgaan en Nasorg leerlinge moet Nasorg bywoon. 

Dinsdag en Donderdag, 24 en 26 November 

Die Intersenfase Sportprogram sal ook volgens die Namiddagrooster verloop. ALLE Intersenfase leerlinge wat 
op die perseel is, moet aan die Sportprogram deelneem. 

Jonger sibbes wat op Dinsdag en Donderdag by die skool bly sal ook in die Saal onder toesig rolprente kyk. 

Nasorg sal soos gewoonlik tot 17:00 voortgaan en Nasorg leerlinge moet Nasorg bywoon. 

Vrydag, 27 November: Omdat daar ‘n aanlyn vergadering vir alle administratiewe en onderwyspersoneel sal 
wees, sal Nasorg die enigste akwiteit wees wat aangebied word. 

ALLE leerlinge wat op Vrydag, 27 November ná 14:00 op die perseel is, moet Nasorg bywoon. 

NAMIDDAG AKTIWITEITE 23 – 27 NOVEMBER 

KERSGESKENK INSAMELING – 
GRAAD 00 – GRAAD 3 

Ons doen ‘n beroep op al ons Graad 00 - 
Graad 3 leerlinge om ‘n kersgeskenk vir ‘n 
kind te bring. Dit moet in Kersfeespapier 
toegedraai wees en duidelik gemerk word 
vir: SEUN/DOGTER of SEUN en DOGTER en 
die gepaste ouerdom. 

Ons sal die geskenke aan die Ridders van 
da Gama, ‘n Katolieke organisasie wat die 
geskenke aan behoeftige kinders in en om 
Pretoria skenk, gee. Dit mag dalk die 
enigste Kersgeskenk wat hierdie kinders op 
Kersdag ontvang. 

Stuur asseblief die geskenke so gou as 
moontlik skool toe sodat ons vir soveel as 

moontlik kinders vreugde kan bring. 

AFLEWERING VAN HANDBOEKE VIR 2021 

Kezanne Conradie van “Statpro” gaan die 2021 handboeke 
op die volgende datums aan leerlinge aflewer: 

 Graad 7:  16 November;   Graad 6:  18 November; 

 Graad 5:  20 November;   Graad 4   23 November; 

 Graad 3   25 November;   Graad 2   27 November; 

 Graad 1   27 November 

Voorskool:  Sal bevestig word. 

Handboek pakke sal slegs afgelewer word aan die ouers wat 
bestel en daarvoor betaal het. Wanneer die kinders die boeke 
huis toe vat, gaan dit asseblief op daardie dag noukeurig na 
en kontak onmiddellik vir Kezanne as die bestelling verkeerd is 
of as daar items kort. Enige probleme moet in 2020 
uitgesorteer word: 

Kezanne Conradie Selnr:  083 243 8877 

Ashley Paxinos, (Graad 7C) se ouma is op 
11 November oorlede. Ashely en haar 
familie is in ons gedagtes en gebede 
tydens hulle verlies. 

MEDELYE 

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

O ns w ens a l 

ons H ind u 

gesinne en 

p ersoneelled e 

‘n gelukkige 

D iw a li toe. 


