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Nuusbrief 2, 29 Januarie 2021 

St Paulus Pre-Primêre en Primêre Skool 
  

Beste Ouers 

Ons sien baie daarna uit om ons kinders op Maandag, 1 Februarie 
by die skool terug te verwelkom. 

Die Af- en Oplaaiskedule en Buitemuurse Program in sal in ‘n aparte 
e-pos gestuur word. Dit bevat inligting oor af- en oplaaitye, 
parkeerareas en ook inligting oor die buitemuurse aktiwiteit 
namiddae en tye. 

 

Aflaai- en oplaaitye en Buitemuurse Program 
 
Kyk asseblief na die buitemuurse program (aparte e-pos) vir besonderhede van die aktiwiteite 
wat aangebied sal word. 
Hou asseblief by die af- en oplaaitye soos per die skedule - ons kinders moet te alle tye op ons 
perseel onder toesig wees. 

Indien u meer as een kind het, is u welkom om jonger sibbe saam met die 
oueres af te laai. Moet asseblief nie ouer sibbe later aflaai nie. 
Intersenfase akademiese lesse begin stiptelik om 07:30 en Grondslagfase s’n 
stiptelik om 07:55. Kinders wat laat is neem die risiko om dele van kernvakke 
te mis - so doen asseblief alles in u vermoë om ons leerlinge betyds by die 
skool af te laai. 

Namiddag aktiwiteite - intervensie sessies, huiswerk sessies of sport aktiwiteite is daagliks van 
Maandag tot Donderdag beskikbaar. Die Grondslagfase sal op 15:20 klaar wees, en die 
Intersenfase om 15:50. 
LW: Daar is GEEN buitemuurse aktiwiteite op Vrydae beskikbaar nie want ALLE personeel 
moet die aanlyn Algemene Personeelvergadering om 14:30 bywoon. 
 

Nasorg 
• Nasorg is oop vir kinders van alle ouderdomme. 

• Enige leerlinge wat in die middae op die perseel is, moet by die buitemuurse program 

betrokke wees, of in Nasorg wees. 

• Enige leerlinge wat na 16:00 op die perseel is wanneer die program vir beide fases klaar 

is, moet by Nasorg wees. 

• Enige leerlinge wat op ‘n Vrydag ná die 13:30 oplaaityd by die skool is sal na Nasorg 

geneem word. 

• Nasorg sluit om 17:30. 
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Terugkeer skool toe 

Ons sien uit daarna dat al ons kinders terugkeer skool 
toe en gee u die volle versekering dat ons 
waaksaam is met die implementering en monitering 
van alle COVID-protokolle om die veiligheid van 
personeel en leerlinge op ons perseel te verseker. 

Alhoewel ons hoop dat al ons kinders fisies sal 
terugkeer skool toe is ons bewus daarvan dat daar 
van die leerlinge is wat weens mediese redes nie sal 
terugkom nie. Maak asseblief seker dat die nodige 
inligting aan die Hoof geadresseer word. 

Terwyl elke voorsorgmaatreël in plek is, aangesien ons 
binne 'n pandemie funksioneer, is die skool nie in 
beheer van oordrag nie. 

Ons sal tot tyd en wyl voortgaan met aanlyn klasse vir 
kinders wat by die huis bly en totdat ‘n besluit 
gemaak is dat alle kinders fisies moet terugkeer skool 
toe. 

Daar moet in gedagte gehou word dat ons 
onderwysers die kurrikulum op 2 platvorms gaan 
aanbied, naamlik in person en ook aanlyn, en hulle 
moet ook hulle pad vind om die ekstra eise wat insluit 
om seker te maak dat al ons spasies ten volle aan al 
die COVID protokolle voldoen. Dit is fisies en geestelik 
veeleisend en neem baie tyd. Al ons onderwysers is 
ook by die buitemuurse program betrokke. 

Ek wil vir hulle dankie sê vir hulle toewyding en hulle gereedheid om by ‘n menigte 
veranderinge en beperkings aan te pas wat op kort kennisgewing in ons rigting kom. 

Ons is almal saam hierin en ons sal altyd gefokus wees daarop om ons spasie veilige en 
gelukkig te hou vir ons kinder soos ons streef daarna om ononderbreekte onderwys te 
verskaf. 

 

 

 

 

 

 

 

“Children are not things to be molded, 
but are people to be unfolded.” 

- Jess Lair 

PREVENTION OF 
COVID-19 

 

Wash your hands 

Use hand sanitiser 

 

Wear a mask or visor 

Social distancing 

 

Avoid physical contact 

Cough & sneeze in a tissue 
or bent elbow 

 

Dispose of tissue in tissue issue bin 



Boekenhoutstraat 23, Brummeria, Pretoria www.stpaulus.co.za  T: 012 804 9670       Bladsy 3 van 3 

Terug skool toe reëls 

Help ons asb deur te verseker dat haarstyle aan die skoolreëls voldoen en 
ouderdomsgeskik is vir laerskoolleerlinge. Ons sukkel altyd hiermee na die 
langvakansie. 

Maak asseblief ook seker dat alle kinders aan die skool se Kleredrag Kode voldoen en 
dat die volledige skooluniform gedra word. 

As ons kinders toelaat om op sportdae in hulle PT-klere te kom (om te vermy dat kinders 
op die perseel aan- en uittrek), moet ons seker maak dat daar slegs wit sportskoene 
gedra word. Geen ander kleure is toelaatbaar as deel van die sport skooluniform nie. 

Geen slim-horlosies of selfone word op die kampus toegelaat nie. 

Die skoolregulasie skoolsak is by The Shop beskikbaar. Geen tasse op wiele word 
toegelaat nie. 

Maak asseblief seker dat kinders terugkom met hulle handboeke en 
skryfbehoeftes. 

 

Prosedures tydens weerlig 

Ons verwag reënweer deur die loop van volgende week. Indien daar 
weerlig aktiwiteit tydens oplaaitye is, moet kinders volgens ons weerlig 
protokolle, in beskermde areas wees waar hulle veilig sal wees. Dit sal 
die onderdak stoepe by die snoepie, die saal en die bedekte saal 
stoep, Nasorg of die hoof skoolgeboue insluit. 

Bly asseblief in u voertuie en personeellede sal kinders so gou as 
moontlik na die parkeerarea vergesel, wanneer dit veilig is. U kan die 
kantoor of Nasorg (indien u kind Nasorg bywoon) indien nodig. 

Admin kantoor: 0128049670 

Nasorg: 0729987982 

NB:  Moet ASSEBLIEF met die rybaan langs na die administratiewe 
kantoor ry nie, al is die valhek oop. Dit is ruimtes vir voetgangers en 
ons kinders loop almal op die rybane op pad na hulle “skandering” 
stasis toe. 

Dankie vir u ondersteuning om ons kinders veilig te hou. 


