
 

 

 

 

 
 
 

 
 

Beste Ouers 
 GRAAD 7 BESOEK AAN WOLLIES DIERESKUILING 
 

Ons Graad 7 Leiers het ‘n heerlike 
besoek by die diereskuiling afgelê en is 
besig gehou deur areas skoon te maak 
en met die honde en katte kennis te 
maak. Dankie, Graad 7 ouers, vir julle 
vrygewigheid. Ons Leiers was gewapen 
met ‘n arsenaal honde- en katkos en 
warm komberse om te help om die 
‘inwoners’ deur die Winter warm te hou 
en te sorg dat hulle genoeg het om te 
eet. 
 

TOEGANG TOT DIE NUWE GOOGLE KLASKAMER PLATVORM 
 

Ter voorbereiding vir die moontlikheid 
dat ons aanlyn platvorm meer 
ekstensief gebruik moet word vir 
leerlinge wat dalk tuis moet bly as 
hulle siek is, in self-isolasie is, of indien 

ons nodig het om lewendig te stroom, maak asseblief 
seker dat u die platvorm met u kind se nuwe epos adres 
en wagwoord binnegegaan het. Die ou google 
classroom is nie aktief nie en u sal net aanlyn kan werk 
deur van die nuwe platvorm gebruik te maak. 



  
 
 

Soos u almal weet, is getalle besig om te styg en daar is bespiegeling rondom die 
moontlikheid van ‘n 3de Vlaag. Die enigste beskerming wat ons het in ons toewyding om 
ons kinders veilig te hou is die streng implementering van, en nakoming van, COVID 
Protokolle: 

• Ouers moet te alle tye in hulle voertuie bly en mag slegs kantoor toe kom vir 
afsprake 

• Enige iemand wat ‘n afspraak het sal alvorens die vergadering met ‘n onderwyser 
geskandeer word 

• Maskers moet te alle tye in voertuie en op ons perseel gedra word 
• Vermy asseblief kar-tot-kar geselsies sonder maskers 
• Hande was en ontsmet deur die loop van die dag 
• Hou asseblief siek kinders by die huis 
• As u of ‘n familielid blootgestel was aan iemand wat positief getoets is, moet 

kinders vir 10 dae in self-isolasie by die huis bly. 
• As daar kinders is wat simptome toon of op ons perseel siek word, is ons wettiglik 

verplig om die kinders te verwyder en hulle in die isolasiekamer te hou totdat hulle 
deur ‘n ouer opgelaai word. Ons vereis ook dat die ouer mediese advies kry en die 
skool van ‘n mediese sertifikaat voorsien wat verklaar dat die kind mag terugkom 
skool toe. 

Dit is ‘n groot uitdaging om ‘n skool tydens ‘n pandemie te bedryf en ek wil vir al ons 
personeel dankie sê vir hulle waaksaamheid en dat hulle so baie ekstra verpligtinge op 
hulle neem om te help om seker te maak dat ons kinders 24/7 op ons perseel onder 
volwasse toesig is. Alhoewel daar pandemie beperkings is, is alle besluite wat ons neem in 
ons kinders se beste belange en ons doen ook alles in ons vermoë om binne die 
beperkings van die protokolle nog steeds die “pret-faktor” te verhoog en vir ons kinders so 
‘n waardevolle en verrykende ondervinding as moontlik te gee. Help ons asseblief en 
ondersteun ons in ons onderneming want ons personeel kyk na ons kinders en dit is vir 
hulle ‘n skrikwekkende ondervinding wanneer hulle nie gerespekteer word wanneer hulle 
die boodskappers is wat ouers in kennis moet stel dat ‘n kind siek is, en ontstellend vir hulle 
om neerhalende eposse te ontvang of onbeskof behandel te word wanneer ‘n ouer of 
grootouer nie onmiddellik met ‘n kind in aanraking kom nie. Ons maak gebruik van 
tweerigting radio’s, ons loop ook op en af in rybane om kinders te kry, en ons 
sekretaresses reageer op alle oproepe en help om kinders so gou as moontlik na die 
parkeerareas te neem. Dink asseblief aan ons personeellede en onthou dat respekvolle 
behandel van mekaar te alle tye belangrik is, selfs wanneer ons gefrustreerd is. 
Dankie aan die menige ouers wat ons so ywerig ondersteun, en wat ook onthou om vir 
onderwysers dankie te sê wat hierdie ekstra pligte nakom om ons kinders op ons perseel 
veilig, gelukkig en gesond te hou. 

VOORBEREIDING VIR DIE 3de VLAAG



 KOMPETERENDE SPORT TYDENS ‘N PANDEMIE
 

Ons word toegelaat om kompeterende sport te beoefen, maar daar mag te alle tye 
geen toeskouers wees nie. Ek was Woensdag bekommerd om te merk dat ‘n aantal 
volwassenes tydens wedstryde rondgewandel het en ‘n paar wat selfs gerook het, ten 
spyte dat skole rookvrye sones is. Ouers mag geensins tydens wedstryde uit hulle voertuie 
klim nie. Ek was ook bewus daarvan dat hierdie ouers nie St Paulus ouers was nie. 
Ons wil graag voortgaan om kompeterende wedstryde te speel want ons kinders is gek 
oor hierdie interaksie. Maar - as ons nie op die protokolle wat in plek is, kan ag slaan nie, 
sal hierdie geleenthede opgeskort moet word. In ooreenstemming met ander skole wat 
in ons Ligas kompeteer, sal die volgende in plek wees: 
 

• GEEN ouers van die kompeterende skool mag op ons perseel wees nie en sal 
toegang geweier word. 

• GEEN ouers van St Paulus mag die perseel van die kompeterende skool betree nie 
en sal toegang geweier word. 

• ALLE kinders wat na ‘n kompeterende skool gaan, moet na die skool teen wie 
hulle meeding en terug na St Paulus van die vervoer gebruik maak wat deur ons 
verskaf word. Kinders wat by ander skole gespeel het, moet deur hulle ouers by St 
Paulus opgelaai word, en nie by ‘n ander skool nie. 

• Alle leerlinge wat na ander skole gaan sal deur die personeel van daardie skool 
geskandeer word. 

• Ouers wat in voertuie in ons parkeerareas is wat wedstryde kyk, moet maskers dra. 
• Volwassenes mag nie tydens wedstryde die badkamers besoek nie. 
• Leerlinge mag tydens wedstryde hulle maskers afhaal maar maskers moet gedra 

word wanneer hulle op die kantlyne wag vir hulle wedstryd om te begin. 
• Alle kinders sal te alle tye onder volwassenes se toesig wees. 
• Personeellede sal leerlinge na die betrokke parkeerareas neem en help om hulle 

met hulle ouers te herenig. 
 

Dit is slegs as al hierdie protokolle in plek is dat ons gemaklik kan aflei dat kompeterende 
wedstryde nie net pret is nie, maar ook veilig is. Ek het met beide Hoofde van die 
besoekende skole vir ons wedstryde op Woensdag, 19 Mei gesels en ons is dit eens dat 
wedstryde slegs binne hierdie grense kan voortgaan. Die alternatief sal wees om 
kompeterende sport op te skort totdat ons gemaklik is dat infeksiegetalle weer afneem. 
Dankie vir u ondersteuning sodat ons die kinders pret geleenthede kan gee om sport te 
beoefen en ons kinders veilig te hou. 

Mag almal ‘n vredevolle, veilige en baie 
spesiale naweek saam met hulle 

kinders geniet. 

HEMELVAART DONDERDAG 
Ons het saam met die Graad 6e en 7es in 
die swembad area, Hemelvaart 
Donderdag gevier met ‘n Mis wat deur ons 
kapellaan, Fr Marc, gelei is. 



VOORSKOOL GUNSTELING BOEKKARAKTER DAG - 7 MEI 
 

“Everything you look at can

become a fairy tale and you 

can get a story from 

everything you touch.” 

 

- Hans Christian Andersen 


