
 

  

 

 
 
 

 
 

Beste Ouers VRYHEIDSDAG 2021 
Op 27 April gaan ons VRYHEIDSDAG vier - ‘n Suid-Afrikaanse Openbare 
Vakansiedag. Soos ons hierdie dag geniet, laat ons die waarde van vryheid 
onthou, want dit is die dag waarop ons die eerste verkiesings na apartheid in 
1994 herdenk. Dit was die eerste nie-rassige verkiesings wat in ons land 
plaasgevind het. Op die eerste herdenking van die vakansiedag het die 
President, Nelson Mandela, die Parlement toegespreek: 
 
“Met die sonsopkoms op hierdie dag, 27 April 
1995 kon min van ons die opwelling van emosie 
onderdruk - ons is herinner aan die verskriklike 
verlede waaruit ons as ‘n nasie gekom het; die 
reuse moontlikhede wat nou vir ons oopstaan, en 
die blink toekoms wat ons nou roep. En so kom 
ons vandag hier en in ander dele van die land 
bymekaar om ‘n historiese dag in die lewe van ons nasie te merk. Waarookal 
Suid-Afrikaners oor die hele wêreld hulle bevind, klop ons hart soos een in die 
hernuwing van ons gemeenskaplike lojaliteit aan ons land en ons toewyding 
tot sy toekoms.” 
 
Vryheidsdag moet ons jaarliks daaraan herinner dat die waarborg van ons 
vryheid van ons vereis om waaksaam te bly teen korrupsie sodat ons kan 
saamwerk om ‘n nasie te bou wat saamstaan teen die plaag van rassisme, 
seksisme en ongelykheid, en wat menseregte vir almal bevorder soos in ons 
Grondwet vervat. 
 
Te midde van die onrus in ons land is dit belangriker as ooit tevore dat ons nooit 
die droom van vryheid uit die oog verloor nie - vryheid vir ons almal - terwyl ons 
oor die grense heen wat menslike konstruksies is, hande en harte saam sit in ons 
verbintenis om saam te werk om ‘n beter toekoms vir ons land en haar kinders, 
wat die volwassenes van môre is, te verseker. 



 

SKOOL UNIFORM 
Weens pandemie beperkings en die 
noodsaaklikheid daarvan om aan 
verpligtende sosiale distansiërings-
protokolle te voldoen, is dit makliker 
vir ons om toe te laat dat kinders in 
hulle volledige PT uniform skool toe 
kom wanneer hulle sport en PT het. 
Dit help want ons hoef nie te reël vir 
verklee op die perseel nie, behalwe 
vir swem. 
Met die kouer weer moet ons kyk na 
maniere waarop ons, ons kinders 
warm kan hou en terselfdertyd aan 
uniform reëls voldoen. Ons 
Grondslagfase dra in die Winter die 
volledige sweetpak met swart 
skoene. (Wit sportskoene op PT dae.) 
Vir die seuns in die Intersenfase mag 
seuns lang grys broeke, wit hemde 
en die skooldas dra en dogters dra òf 
lang, grys broeke òf die blou rompie, 
wit hemde en dasse, met GRYS 
broekiekouse of die skool se lang grys 
sokkies (met die swart-en-wit strepies 
aan die bokant). 
Wanneer PT uniforms in die Winter 
gedra word, mag senior leerlinge die 
skoolregulasie sweetpakbroek dra 
wat op bestelling deur The Shop 
gemaak word. Ons moet konsentreer 
daarop om ons uniform netjies te 
hou, so hierdie is die enigste 
sweetpakbroek wat toegelaat word. 
The Shop het tydens die pandemie 
gesukkel om kop bo water te hou, so 
hulle het gevra vir betaling saam met 
sweetpak bestellings. Kontak 
asseblief The Shop direk en plaas u 
bestellings so gou as moontlik. 

Annemarie Koetje: 0731612088 (SMS) 
 SWEETPAK BESTELLINGS: 
Opsie 1: 
Sweetpakke wat teen 30 April 2021 
bestel en ten volle betaal is, sal 
teen 21 Mei 2021 afgelewer word. 
Opsie 2: 
Sweetpakke wat teen 14 Mei 2021 
bestel en ten volle betaal is, sal 
teen 4 Junie 2021 afgelewer word. 

 

Die volledige skooluniform, 
insluitende baadjies vir Grade 5 - 7 
moet gedra word op die dae 
wanneer kinders nie sport doen nie. 
Ons het nog nie besluit op ‘n week 
waartydens die oorskakeling na die 
Winter-uniform sal plaasvind nie - die 
weer sal die datum dikteer. 

KEUSE VAN MASKERS 
Ons het nog nie skool regulasie 
maskers nie en laat kinders toe om 
hulle eie maskers te kies. Help ons 
asseblief deur seker te maak dat 
enige maskers met handelsmerke 
op, ouderdomsgepas en altyd in 
ooreen-stemming met die skool se 
etos is. 



 
 

INTERESSANTE PANDEMIE OPMERKINGS -OPNAME 2019/2020 
 

Dit is interessant dat, terwyl die bestuur van ‘n skool tydens ‘n pandemie baie 
uitdagings inhou, die behoefte om dinge anders te doen, daartoe gelei het dat 
ons baie van die kwessies wat tydens ons opname vir 2019/2020 uitgelig is, 
aangespreek het. 
 

Een van die brandende kwessies wat tydens ons “Survey Feedback Key Focus 
Areas Workshop” wat in Februarie 2020 gehou is, uitgelig het, was die behoefte 
aan meer kleedgeriewe vir ons kinders. Omdat daar huidiglik minder op ons 
kampus verklee word, is dit nie meer so ‘n belangrike saak nie, ten minste nie op 
hierdie stadium nie. Verder is die kwessie van badkamers ook tydens hierdie 
werkswinkel getakel. Op die oomblik word badkamers gesanitiseer en ten minste 
4 keer per dag tydens die skooldag skoongemaak, alle badkamers word op 
Vrydae “diep” (deep-cleaned) skoongemaak en al ons badkamers bly skoon. 
 

Afknouery, wat altyd ‘n probleem by ‘n skool sal wees, was nog een van die 
kwessies wat ons tydens ons werkswinkel aangespreek het. Huidiglik, omdat ons 
kinders onder volwassenes se toesig is terwyl hulle op ons kampus is en omdat 
hulle pouses onder toesig van hulle klasonderwysers is, was daar ook ‘n afname 
in die aantal voorvalle van afknouery. 
 

Aanlyn onderrig het ook verseker dat tegnologiese vooruitgang verwelkom 
word. Ons kinders leer om te kodeer en ons is verheug dat ons pas ons 
tabletbiblioteek, bestaande uit 40 tablette, vir gebruik in klaskamers, ontvang 
het. BEGINTYE 
Onthou asseblief: 

Intersenfase 
klasse begin om 
17:30 

Grondslagfase 
klasse begin om 
07:45 

Sommige van ons leerlinge 
kom laat en dit sal tot 
gevolg hê dat hulle 
belangrike onderrig tyd 
kwyt is. 

OOV ST PAULUS KNIE-KOMBERSIES 
Ons OOV gaan weer eens die skool knie-
kombersies maak, welke kombersies kinders in die 
klaskamer mag gebruik.  Hierdie knie-kombersies 
het ons skoolwapen op en die kind se naam 
word op die kombersie geborduur. Ondersteun 
asseblief die OOV in hulle fondsinsameling 
inisiatief en hou terselfterdtyd ons kinders warm. 
Betaal asseblief die bedrag in die OOV se 
bankrekening (besonderhede op die Bestelvorm) 
en stuur dit direk aan: Lize Coetsee: 
lize.coetsee@gmail.com Navrae:  083 442 2949 
Stuur asseblief die voltooide Bestelvorm saam 
met bewys van betaling. [Bestelvorm apart  
aangeheg.] 



 

 

KOMPETERENDE SPORT EN BEPERKINGS OP SKOLE 
Ons was verheug dat ons weer sokker- en netbalwedstryde kon speel vir die 
eerste keer sedert Maart 2020.  Ons het teen Crawford meegeding en het baie 
goed gevaar: 

NETBAL SOKKER 
Span St Paulus Crawford Span St Paulus Crawford 
O13A 9 4 O13A 0 0 (O13A) 
O13B 5 3 O13B 3 5 (O13B) 
O12A 2 10 O12A 3 1 (O13 A/B) 
O12B 5 2 O11A 6 7 (O11A) 
O11A 2 6 O11B 1 8 (O11A) 
O11B 6 2 O10A 4 4 (O10A) 
O10A 7 2 O10B 0 2 (O10A) 
O10B 5 3 MOOI SO! 

 

Volgens wet word ons nie toegelaat om toeskouers by wedstryde te hê nie en is 
ook wetlik verplig om seker te maak dat ouers in hulle voertuie bly. Ons mag ook 
nie die badkamers, wat net vir ons spelers is, vir die gebruik van volwassenes 
beskikbaar stel nie. Skole word ook nie toegelaat om ouers van ‘n ander skool 
toegang tot ons perseel te gee nie. 
Dit is moeilike tye, want dit is ‘n pandemie. Dankie vir u ondersteuning om ons te 
help om aan alle wetlike vereistes te voldoen. GELUKWENSE SWEM 
Ardan Robertson (Graad 7B) het gedurende die naweek 
van 26 Maart in die SSA Junior Noord Streekskampioenskap 
deelgeneem. Hy het vir die finale in 6 items gekwalifiseer en 
het ‘n gouemedalje vir die 50m vlinderslag en die 50m rugslag gewen.  Levi 
Peters het gekwalifiseer en geswem by die Suid-Afrikaanse Junior Nasionale 
Kampioenskappe. Hy het in 6 items geswem waarvan hy ‘n plek in 3 van hulle se 
finaal verwerf het. Hy het deurgaans sy persoonlike beste tye behaal.  Mooi so!  
Ons is baie trots op julle. FIGUURSKAATS 

Leah Snyman (4W) en Tristané Schmulian (6S) het Gauteng-Noord 
by die Kwazulu Natal en Gauteng Interprovinsiale Figuurskaats-
kompetisies verteenwoordig. Leah het ‘n tweede en derde plek in 
die Jeugafdeling van hierdie twee kompetisies behaal. Tristané 
het 2de gekom in haar “Rio” Komponent program en derde in 

haar vryskaats in die Pre-Beginnersafdeling in beide kompetisies. Beide hierdie 
skaatsers sal in Junie 2021 aan die Nasionale kompetisie deelneem. Welgedaan! 
Ons is trots op julle. 

Geniet die Vryheidsdag Langnaweek, en doen iets spesiaals saam met u kinders. Skool 
sluit op die normale tyd op Vrydag, 23 April en heropen op Woensdag, 28 April. 


