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NUUSBRIEF 43 
St Paulus Pre-Primêre en Primêre Skool 

30-11-2020 

Beste Ouers 
 
 
Ons finale saalbyeenkoms sal deur die Graad 6 en 7 leerlinge bygewoon word. Ons Graad 7 ouers is ook 
uitgenooi. 
 

Graad 7 ouers - parkeers asb. op Siena Veld 
Graad 7 ouers - beweeg asseblief na die sydeure vir skandering: 
 

Vanne: 
A - ME - gaan by sydeur naaste aan Siena Veld in (Suidekant) 
MF - Z - gaan by die sydeur naaste aan die administratiewe blok in (Noordekant) 
Skandering sal om 09:15 begin. 
 

Verversings sal onder die Tipuana boom (grasperk voor die admin blok) bedien word. 
 
 
 

Gebruik asseblief die aangewysde parkeerareas vir u kind se graad. 
 

 Graad 00 - Graad 3:  10:00           Graad 4 en 5:  10:30             Graad 6 en 7:   11:00 
Leerlinge sal hulle rapporte ontvang wanneer die skool vir hulle graad sluit. 
 

Daar sal na jonger sibbe van Graad 7 omgesien word deur personeel terwyl Graad 7 ouers die finale 
saalbyeenkoms bywoon. 

 
 
Alhoewel ons nie ons Herwinningsdag op Donderdae kon hê nie, was die Dorpie tydens die pandemie aktief. 
Die Dorpie sal van 3 Desember - 7 Januarie 2021 gesluit wees. 
Moet asseblief nie enige nie-herwinbare materiale by die Dorpie los nie - ons kan nie daarvan ontslae raak nie 
en moet vir die verwydering daarvan betaal. 
Herwinning sal vanaf 7 Januarie weer welkom wees. Bring asseblief herwinning buite skoolure om opeenhoping 
by die Dorpie te vermy, aangesien sosiale distansiëring protokolle in plek moet wees. 
Dankie aan Impact wat pryse (skryfbehoefte toerusting) aan die skool gegee het. Alhoewel ons 
herwinningsvolumes tydens die pandemie afgeneem het, was dit nog steeds moontlik vir ons om erkenning 
van Impact te kry vir ons insamelings. 
Welgedaan en baie dankie aan Tanya Buonaguro en haar Span, asook Tate John Seaka wat die Dorpie in 
moeilike tyd aan die gang gehou het. 

 
 
 

Skool heropen op Woensdag, 13 Januarie vir leerlinge. 
Voorskool en Graad 1 Ouer Inligtingsaand - 13 Januarie - 17:00 - 18:00. Hierdie 
inligtingsessies sal in individuele klaskamers plaasvind. Ons sal ag slaan op sosiale 
distansiëring protokolle en alle ouers sal geskandeer word voordat hulle die klaskamers 
binnegaan. 

Die dra van maskers is verpligtend. 
Graad 7 Ouer Inligtingsaand 14 Januarie in die saal 
Tyd: 18:00 - 19:30 
Reëlings sal getref word vir Ouer Inligtingsessies in klaskamers vir Graad 2 - 6. 
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Alle pandemie protokolle sal in plek wees. 
Leerlinge moet afgelaai word en ouers moet in hulle voertuie bly. 
Leerlinge sal in die parkeerareas ontvang word en deur ons personeel gehelp word. 
LW:  Die dra van maskers is verpligtend. 
Ons sal by dieselfde tye en dieselfde parkeerareas vir die grade hou, soos ons vir 2020 gedoen het. 
Onthou asseblief dat as u kinders na ander grade bevorder is, die aflaai- en parkeerareas vir u sal verander. 
Jonger sibbe mag op die tyd en in die parkeerareas van ouer sibbe afgelaai word. 
 

HOOF PARKEERAREA PARKEERAREA BY DIE SNOEPIE 
Graad 6 en 7: 07:30 (Onderrig begin 07:30) Graad 4 en 5: 07:30 (Onderrig begin 07:30) 
Graad 1: 07:45 (Onderrig begin 07:45) Graad 2: 07:45 (Onderrig begin 07:45) 

VOORSKOOL PARKEERAREA  
Graad 3: 07:45 (Onderrig begin 07:45)  
Graad 00 en R: 08:00 (Onderrig begin 08:00)  

 
 

Help ons asseblief deur u kinders op 
die korrekte tyd skool toe te bring. Dit 
is moeilik om die skooldag te begin 
wanneer leerlinge laat is. 

 
 
 
U sal die Namiddag Rooster ontvang voor die skool op 13 Januarie heropen. Namiddag aktiwiteite sal vir 
Graad 2 - 7 onmiddellik begin. Namiddag aktiwiteite vir Graad 00 - Graad 1 sal op Maandag, 18 Januarie 
begin. 
 

Nasorg sal van 13 Januarie weer by die Nasorg Sentrum wees. 
 Middagete en versnaperings sal bedien word. 
 Nasorg sluit om 17:30 
 Alle leerlinge wat op ons perseel is moet by aktiwiteite onder toesig betrokke wees. 

Registreer asseblief u kinders vir Nasorg vir 2021 as hulle by die skool gaan wees nadat namiddag aktiwiteite 
klaar is. Jonger leerlinge wat in die middae by die skool bly, moet by Nasorg inskryf. 
Klubs sal in 2021 weer ingestel word. Die eienaars van die uitgekontrakteerde Klubs moet by alle Pandemie 
Protokolle hou en dit is hulle verantwoordelikheid om alle badkamer roetines te monitor en kinders terug te 
neem na Nasorg of hulle in die aangewese parkeerareas aan hulle ouers besorg. 

 
 

2020 was ‘n besondere uitdagende jaar vir almal van ons en ek is bewus daarvan dat baie families swaargekry het met 

verlaagde inkomste en dat sommige van die ouers geliefdes verloor het. Al ons families is altyd in ons gebede. Mag u almal die 

geleentheid hê om te rus, te ontspan en te herlaai tydens die Kersfeesseisoen en mag al ons tuistes en ons harte gevul 

wees met die wonderwerk van die hergeboorte van Christus tydens Kersfees. 

Mag u almal ryklik geseën word en mag ons almal veilig wees tot ons weer in 2021 bymekaar kom. 

Dankie aan almal vir die liefde en ondersteuning van die skool in 2020. Ons wens Me Dalene Smith alle seën toe met die 

nuwe hoofstuk in haar lewe en ons sê baie dankie vir haar 20 jaar diens. Dankie aan al ons personeel vir hulle verbintenis en 

toewyding aan die skool en aan ons kinders gedurende hierdie baie anderse jaar. 


