
 

  

 

 
 
 

 
 

Beste Ouers 
 UNIFORM OORGANG 
 

Winter is definitief naby en temperature word laer, en alhoewel dit steeds deur die 
loop van die dag warm word, is dit in die oggende baie koud - diegene van ons wat 
die kinders in die parkeerareas in die oggend groet kan bevestig dat ons ‘Indiese 
Somer’ definitief iets van die verlede is. 
 

Heelwat van ons kinders het reeds na die Winter uniform oorgeslaan. Ons wil hê dat 
al ons kinders teen Maandag, 17 Mei die Winter uniform dra. Onthou asseblief: 
 

Intersenfase leerlinge dra die skooldas by hulle wit hemde, en Grade 5 - 7 dra 
baadjies. Die baadjie is opsioneel op Graad 4 vlak. Dogters mag die skool se lang 
grys kouse of grys broekiekouse by hulle skoolrompies dra. Seuns dra lang grys 
broeke, wat ook ‘n opsie vir die dogters is. 
 

Grondslagfase leerlinge dra die volledige skool sweetpak. 
 

Grys mussies mag gedra word en kinders mag kniekombersies in hulle klaskamers 
gebruik. Dit moet die skool regulasie kniekombersies wees wat deur die OOV bestel 
kan word met die kind se naam en skoolwapen, wat deur “The Shop” geborduur 
word, op. 

MEDELYE
Clare van Zyl (Graad 7S) se oupa is op 
Saterdag, 1 Mei oorlede. Chloe Ku 
(Graad 2R) se oupa is op Woensdag, 5 Mei 
oorlede.  
Ons gedagtes en gebede is met Chloe en 
Clare se families tydens hulle verlies. 

INDIVIDUELE FOTO’S 
 

Daar sal op 
Dinsdag, 11 Mei 
individuele foto’s 
geneem word.  
 
Kinders moet asseblief hulle Winter 
uniform dra. Haarstyle moet aan die 
skool se haarstyl reëls voldoen en 
moet ouderdomsgepas wees. 



 

GRAAD 7 GEMEENSKAPSUITREIK
 
 
 
As deel van ons Leierskap Program gaan 
ons Graad 7es op Maandag, 10 Mei 
Wollies Diere skuiling besoek. Hulle sal die 
oggend leer hoe die skuiling bestuur word 
en sal ‘n kans kry om met die honde te 
gaan stap en tyd saam met hulle deur te 
bring. Die Graad 7es gaan hondekos en 
katkos skenk, asook komberse sodat 
hierdie verlate diere hierdie Winter warm 
te hou. 

SNOEPIE-KAARTJIE FOTO’S
 

Ons doen alles in ons vermoë om ‘n 
kontantvrye kampus te wees om die 
kans dat kinders geld verloor, te 
verminder. Die Snoepie - wat nou oop is - 
funksioneer deur middel van die snoepie-
kaartjie sisteem. Ouers kan geld op die 
kaartjies laai en dan kan kinders items op 
hulle snoepie-kaartjie koop. Deur hierdie 
sisteem kan ouers ook besluit wat 
gekoop mag word. 
 
‘Lunch Card’ sal byderhand wees om 
foto’s van al ons Graad 1s te neem en 
van alle kinders wat hierdie jaar by ons 
aangesluit het sodat hulle vir hierdie 
kinders kaartjies kan maak. 
 
As daar kinders is wat 
hulle snoepie-
kaartjies verloor het, 
tree asseblief met 
hulle in verbinding en 
‘n nuwe kaartjie sal 
uitgereik word:  (011) 
462 1957 

GOOGLE SUITE PLATVORM 
 

Al ons kinders het hulle eie e-pos adres 
en wagwoord gekry en omdat so baie 
van die kinders nog nie geregistreer is 
nie, het ons u hulp nodig om u kinders te 
registreer. Ons gebruik nie meer die ou 
Google Classroom nie en alles wat ons 
oplaai is op ons nuwe platvorm. 
 
Opvoedkundige instansies kry vrye 
toegang vir onderrig doeleindes op 
hierdie platvorm wat slegs toeganklik is 
deur die e-pos adresse te gebruik wat 
aan ons kinders uitgereik is. Nadat u 
toegang tot die platvorm het met behulp 
van die wagwoord wat ons verskaf het, is 
u welkom om dit te verander as u ‘n 
ander een wil hê. 
 
Almal moet toegang tot die platvorm  hê 
sodat ons gereed kan wees as u 
toegang tot kurrikulummateriaal 
benodig. 
 

Ons oorweeg ook die 
opsie om in die toekoms 
van hierdie platvorm 
gebruik te maak om 
rapporte uit te reik. 



 

KONINGINREGENT MANTFOMBI DLAMINI ZULU 
Ons medelye aan diegene in 
ons gemeenskap wat die 
afgelope maand ‘n dubbele 
verlies gely het, met die dood 
van die koninginregent so 
kort na koning Goodwill 
Zwelethini kaBhekazulu se 
dood op 12 Maart. Die 
koninginregent het die troon 
slegs ‘n kort tydjie gehou - 
vanaf 21 Maart tot haar 
dood op 29 April. 

GELUKKIGE MOEDERSDAG
Dankie aan al ons Mammas 

en Oumas vir die 
deurslaggewende rol wat 

hulle in die lewens van hulle 
kinders en kleinkinders speel 
en vir hulle ondersteuning in 
die vennootskap wat ons het 

in die opvoeding van ons 
spesiale kinders - fisies en 

geestelik. 

GRAAD 7 NUUS 
 

Ons Graad 7es het op Woensdag, 5 Mei die Silwer Balkie Werkswinkel bygewoon. Ons 
het tonne pret gehad en het ook baie geleer oor noodsaaklike 
leierskapvaardighede, spesifiek oor hoe ons ons ‘EQ’ kan laat groei deur bewustelik te 
werk aan ons: 
 

• Selfbewustheid 
• Selfbestuur 
• Motivering 
• Empatie 
• Sosiale Vaardighede 

 
Mooi so, Klas van 2021! Julle is op pad na julle Silwer Balkies toe. 

Ons sal voortgaan om hierdie aspekte 
individueel en gesamentlik ‘uit te pak’ 
soos ons verantwoordelikheid neem vir 
interpersoonlike verhoudings binne die 
groep, die leierskap van ons skool en 
in gereedheid vir die hoërskool. 

Mag u ‘n snoesige, 
besonderse naweek 
saam met u kinders 

deurbring. 

MUSSIES OM 1 000 KLEIN KOPPIES HIERDIE WINTER WARM TE HOU 
 

Ons reageer op ‘n oproep van Die Ransom Stigting 
om hulle te ondersteun, aangesien hulle hierdie 
winter reageer op die behoeftes van weeskinders 
en weerlose kinders, spesifiek in areas rondom 
Tshwane wat Eersterust, Mamelodi, Silverton, 
Danville, Elandspoort, Wolmer, Claremont, Daspoot, 
Capital Park, Akasia, Donkerhoek, Boskop en 
Pretoria-Noord insluit. 
 
Help ons asseblief deur ‘n nuwe, of amper-nuwe 
kindergrootte mussie so gou as moontlik te skenk. 
Die Ransom Stigting mik om ten minste 1 000 
kleintjies se koppies hierdie winter warm te hou. Ons 
verwelkom soveel mussies as wat ons moontlik kan 
insamel en ons sal nie tyd mors voor ons dit aan 
soveel as moontlik kinders vir wie ons mussies het 
gee nie sodat hulle hierdie winter kan warm bly. 
Mussie Insameling:  10 - 21 Mei 


