
 

  

 

 
 
 

 
 

SKOOL SNOEPIE 

Die skool gaan vanaf Woensdag, 21 April die snoepie heropen. Op hierdie stadium mag 
slegs die snoepie eienaars ons leerlinge bedien en hulle mag nie enige items aan ouers, 
wat nog steeds in hulle voertuie moet bly, verkoop nie. 

 

 

 

 

 

 

Beste Ouers 

Welkom terug by Termyn 2. Alhoewel dit ‘n kort blaaskansie was, hoop ons dat ouers, 
kinders en personeel ‘n bietjie kon ontspan in gereedheid vir nog ‘n besige termyn. 

Ongelukkig, alhoewel ons nou in Grendeltydperk Vlak 1 is, bly ons steeds waaksaam met 
die implementering van pandemieprotokolle ten einde ons kinders veilig te hou: 

 Ouers moet in hulle voertuie bly 
 Almal op ons perseel moet ‘n masker dra (wat ook die neus toemaak) 
 Almal moet aan sosiale distansiëringsvereistes voldoen 
 

Ons verwelkom die gebruik van die HERWINNINGSDORPIE en moedig al ons families 
aan om aan te hou om te herwin. Kinders mag hulle herwinning skool toe bring en 
klasonderwysers sal hulle help om dit in die korrekte houers te plaas. 

Ouers mag herwinning bring - maar moet asseblief 
NIE op Donderdagoggend kom nie, of op enige 
oggend of namiddagtydgleuf wanneer u kinders op- 
of aflaai nie. Daar mag nie ‘n samedromming by die 
Dorpie wees nie - so kies asseblief lukrake tye ná skoolure 
om u herwinning te doen. 

Ons mag ook nog nie die gebruik van ons sportvelde tydens naweke toelaat 
nie. Sodra ons weet dat daar geen vooruitsig op ‘n 3de golf is nie, sal ons dit weer kan 
oorweeg om die gebruik van tennisbane en krieketnette na-ure toe te laat. Hierdie 
gebruik sal beperk word tot ‘n ouer en sy/haar kind(ers) en dit kan nie gebruik word vir 
groepsbyeenkomste vir maatjies om saam te speel of bymekaar te kom nie. 

Dit is deur waaksaamheid en streng voldoening aan pandemieprotokolle dat ons ons 
skool ten volle kan oophou en dat ons geen gevalle van oordrag op ons perseel gehad 
het nie. 

Kom ons hou vol om saam te werk om die skool te ondersteun deur ons 
kinders die geleentheid te gee om ononderbroke onderrig in ‘n gelukkige, 

veilige, virus-vrye omgewing te hê, sovêr moontlik. 



 

DRUK VAN DIE 2021 SKOOLGIDS 

Die Skoolgids is ‘n interne 
publikasie vir die eksklusiewe 
gebruik van die ouers en 
personeel in ons skool. 

Dit is ‘n OOV-gedrewe inisiatief waarin die 
name en kontak besonderhede van ons 
ouers in hulle kinders se klasse gelys word. Die 
doel is om ouers in staat te stel om met 
mekaar in aanraking te kom, om speeltye 
tussen maatjies te reël, en ook vir uitnodigings 
na partytjies. Dit mag nie vir enige ander doel 
gebruik word nie en dit mag spesifiek nie 
aangewend word vir grootmaat e-posse of 
bemarkingsdoel-eindes nie. 

Volgens POPIA vereistes het die skool die 
toestemming van ‘n ouer nodig voordat ons 
u inligting kan insluit. Voor die Gids voltooi is, 
het ek alle ouers uitgenooi wat NIE hulle 
inligting ingesluit wil hê nie, om die skool 
skriftelik in kennis te stel. Ons het ‘n paar 
versoeke van ouers hieroor ontvang, en ons 
het hulle name of sekere inligting op versoek 
verwyder. 

Volgens POPIA is dit nie voldoende nie en ek 
moet toestemming van elke ouer kry voordat 
ek die Skoolgids kan laat druk. 

Ons het gister ‘n vorm per e-pos gestuur en 
ons vra dat u dit so gou as moontlik en nie 
later as Maandag, 19 April, aan ons 
terugstuur. Sou u ‘n harde kopie van die vorm 
benodig, kan ons u van ‘n kopie voorsien. 

VRYWARINGSVORMS 2021 

Vrywaringsvorms is aan die begin van 
die jaar aan al die ouers gestuur. Ons 
het hierdie vorms nodig sodat ons 
kinders kan vervoer, hulle op 
uitstappies neem en hulle by 
skoolkampe in te sluilt. Maak asseblief 
seker dat hierdie vorm na die 
klasonderwyser teruggestuur is. U mag 
u wel die reg voorbehou om nie hierdie 
vrywaringsvorm in te vul en terug te 
stuur nie, maar dan sal die skool nie in 
staat wees om enige kind wie se vorm 
nie ingevul en teruggestuur is nie, by 
enige uitstappie te laat aansluit nie. 

AANLYN ONDERRIG 
Ons het gedurende die laaste paar 
maande ons WiFi fasiliteite laat 
opgradeer asook ons aanlyn platvorm 
om gereed te maak vir aanlyn onderrig 
indien dit weer eens nodig raak. Ons 
het ook aan al ons kinders nuwe e-pos 
adresse en wagwoorde uitgereik. Kan 
al die ouers asseblief op die nuwe 
Google Classroom-platvorm aanmeld 
met behulp van ‘n nuwe e-pos adres 
en wagwoord. 
Almal wat probleme 
ondervind, moet asseblief 
hul kind(ers) se 
klasonderwyser(s) direk 
kontak. 

MEDELYE 

Me Reshmee Makenjee se pa, Manalal Makenjee, is op 9 April 
oorlede. 

Mma Nompe Motubatse se suster, Mma Jacinta Sindiswa Masemola, 
is op 11 April oorlede. 

Tate John Seaka (wat na ons Herwinningsdorpie omsien) se ma is onlangs oorlede. 

Donna Sinovich (6S), en Sienna (6B), James (5L) en Nikola (1B) Joubert se oupa, Anthony 
Sinovich is oorlede. 

Ons gedagtes en gebede is in hierdie hartseer tyd met al hierdie families en families wat 
geliefdes verloor het. 



 
 

Mag almal ‘n lekker en besonderse 
naweek saam met hulle kinders 

geniet. 

Ons wens Ramadan Kareem aan 
ons Moslem gesinne. 

SPORT REËLINGS 

Volgens die nuutste Gazette wat op 26 Maart uitgegaan het, mag skole 
mededingende sport teen ander skole insluit, maar toeskouers mag nie die wedstryde 
bywoon nie. Mnr Basson, HOD van die Sportdepartement, het baie tyd gewy daaraan 
om ander skole te kontak om wedstryde te reël en baie skole is steeds huiwerig om teen 
ander skole mee te ding. 

Ons het die besluit geneem om nie op hierdie stadium wedstryde op Mini-Sport vlak te 
reël nie, omdat dit ‘n bietjie skrikwekkend is vir ons kleintjies om teen ander skole te speel 
as hulle ouers hulle nie kan vergesel of die wedstryd kan kyk nie. 

Ons sal interne Mini-Toernooie op Vrydaemiddae reël vir ons jonger leerlinge. Alhoewel 
ouers nie hierdie toernooie mag bywoon nie, sal dit ons kinders ‘n geleentheid gun om 
teen mekaar mee te ding en die “toernooi” gevoel te kry. 

Die Sportdepartement is besig om wedstryde vir hokkie, sokker en netbal te reël vir ons 
U10 - Ope leerlinge. Ons gaan vanaf 19 April na die nuwe Sportprogram te wees en 
hoop om soveel as moontlik wedstryde in te sluit - beskikbaarheid van skole sal dit 
voorskryf - vir ons leerlinge. 

Enige reëlings is uit die aard van die saak onderhewig aan verandering op kort 
kennisgewing, afhangende van die status van die epidemie. 

Ons KASKAR-DAG wat vir 15 Mei geskeduleer is, sal op hierdie 
stadium nie plaasvind nie omdat ons nie ouers by ‘n geleentheid van 
hierdie aard by te woon nie en dit is onmoontlik om sosiale 
distansiëringsprotokolle te implementeer. 

Ons sal dit hopelik voor die einde van die jaar kan hou. 

RITMIESE 

GIMNASTIEK 

Me Julene en Aimee van 
Rooyen het voltydse 
onderwysposte aanvaar so 
hulle is nie meer beskikbaar 
om Ritmiese Gimnastiek klasse 
aan te bied nie. Ons is baie 
jammer om Juffrou Julene te 
verloor, maar pandemie 
beperkings was baie moeilik 
vir haar en ons wens beide 
Aimee en Julene alle seën toe 
vir hulle onderwys loopbane. 


