
 

 

 

 
 
 

 

RAPPORTE EN OUER 
VERGADERINGS 
Ons gaan op Dinsdag, 30 Maart die rapporte vir die 
eerste termyn saam met die kinders huistoe stuur. Die 
ouer vergaderings het op 24 Maart begin vir ouers 
wie die onderwysers mee moes gesels. Hierdie 
vergaderings is vir 24, 25 en 29 Maart geskeduleer. 

Enige ouers, nadat hulle die rapport gesien het 
en met die onderwysers wil kom praat, word 
uitgenooi om ‘n afspraak te maak. Hierdie 
vergaderings sal op 14 and 15 April plaasvind. 
Kontak asseblief die Administratiewe Kantoor vir 
besprekings: 012 804 9670 

REËLINGS VIR 
DIE LAASTE DAG 
VAN SKOOL 
Sluitingstye sal 
trapsgewys op 30 Maart 
plaasvind: 
Graad 00 - 3 sal om 
10:30 in hulle 
parkeerareas wees. 
Grade 4 - 6 sal om 11:00 
in hulle parkeerareas 
wees. 

 

Beste Ouers 

Hierdie is ons laaste 
nuusbrief vir die eerste 
termyn - ‘n besige, 
gebeurtenisvolle kwartaal. 

OPEDAG - 17 APRIL
Ons gaan op Saterdag, 17 April van 09:00 - 11:00 ‘n 
Opedag hê om ons skool, spesifiek die Voorskool en 
Graad 1, ten toon te stel. Voornemende ouers mag 
‘n toer bespreek. Besprekings word aanlyn gedoen. 
As u vriende het wat hulle kinders vir 2022 by ons 
skool wil inskryf, verwittig hulle asseblief van ons 
Opedag. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HEROPENING VAN SKOOL 
Die skool heropen vir die tweede termyn op Woensdag, 14 April. 

Die personeel gaan op 12 en 13 April Personeel Ontwikkelingswerkswinkels en 
opleiding ontvang. 

Die termyn kalender en namiddagroosters sal uitgestuur word voordat die skool 
heropen. 

Ons wens al ons families ‘n gelukkige en ontspannende 
vakansie toe. In die beste belange van ons gemeenskap 
en ons kinders - wees asseblief waaksaam tydens die 
Paasnaweek en hou by alle pandemie protokolle. 

GRAAD 7 KAMP 
Ons Graad Sewes gaan vroeggend op Maandag, 
29 Maart na hulle kamp vertrek en sal op Woensdag, 
31 Maart terugkeer. 6 Personeellede sal saamgaan en 
alle pandemie protokolle sal in plek wees. Mev van der 
Wielen en die Hoof sal op 30 Maart by die groep aansluit 
en die volgende dag terugkom. Ons wens ons Graad 7 
Leiers alle seën toe vir ‘n plesierige Leierskap Kamp. Ons 
bid vir reisseëninge vir almal en dat hulle veilig sal 
terugkeer. 

BRUILOF VAN 
VANESSA REIS EN 
RICARDO GALEGO 

Ons wens 

Vanessa en 

Ricardo alle seën 

toe vir hulle troue 

op 27 Maart soos 

hulle hul 

lewensreis begin. 

PAASFEE 
SEËNINGE 

Mag almal in ons gemeenskap ryklik 

geseën word tydens die Paasseisoen 

soos ons saamstaan ter viering van 
die konsekwente Opstandings in ons 
lewens, ons tuistes, ons gemeenskap, 

ons land en die Aarde. 


