
 

 

 

 
 
 

 Beste Ouers 
 

Welkom terug by die finale termyn van 2021. Ons is verheug dat die land na 
Waarskuwing Vlak Een geskuif het, aangesien dit ons in staat stel om ‘n aantal 
jaareindfunksies te beplan. Ons sal voortgaan om baie streng by al ons 
pandemie protokolle te hou omdat dit in die beste belang van ons kinders se 
veiligheid is. Ons sal ook seker maak dat getalle by ons funksies bestuur word 
sodat sosiale distansiëringsvereistes in plek kan wees. 
 

 Ouers moet alles in hulle voertuie bly 
 Kinders moet by die aangewese parkeereas op- en afgelaai word 
 Maskers moet te alle tye op ons perseel gedra word 
 Sosiale distansiëringsvereistes bly in plek 
 Ontsmetting van hande 

GGRRAAAADD  77  BBLLYY--‘‘NN--DDAAGG  
 

Hierdie opwindende geleentheid sal op 
Vrydag, 15 Oktober plaasvind en sal 
eindig met ‘n langverwagte Graad 7 
Sosiaal. Die fondse wat deur ons Graad 7 
Leiers ingesamel word sal aan die “Leave 
your Print” veldtog geskenk word. 
 
Alle leerlinge van Graad 00 - 6 word 
uitgenooi om R5 te betaal en kaalvoet 
skool toe te kom in solidariteit met die 
menige kinders in ons land wat nie 
skoolskoene het nie. 
 
Die fonse wat deur die Graad 7’es vir 
hulle “Bly-‘n-Dag” en “Leave Your Print” 
kaalvoet dag ingesamel word, sal aan die 
Katolieke Raad van Onderrig geskenk 
word en gebruik word om die badkamer 
fasiliteite van kwesbare kinders op te 
gradeer. 

NNAASSOORRGG 22002222  
 

Ouers wie se kinders nie in 
Januarie 2022 in Nasorg sal 
wees nie, moet asseblief seker 
maak dat hulle ‘n maand 
kennis gee, welke kennisgewing 
teen 1 November ontvang 
moet word. 

8 Oktober 
2021 



 
 

EEEERRSSTTEE  HHEEIILLIIGGEE  KKOOMMMMUUNNIIEE  22002211

• Ouer inligtingsessies met Fr Marc 

 Maandag, 11 en 18 Oktober in die 
Skoolsaal. 

 Begin om 17:00. 

 Alle ouers sal voor toegang 
geskandeer word en die dra van 
maskers is verpligtend 

• Eerste Heilige Kommunie Mis - 
Sondag, 24 Oktober om 10:00 

 Ons gaan nie die getalle vir hierdie 
geleentheid vermeerder nie omdat 
ons wil seker maak dat ons 
gemaklik aan sosiale distansiërings-
vereistes voldoen maar dit nog 
steeds ‘n onvergeetlike, 
eerbiedige, geleentheid vir ons 
28 kinders, hulle ouers en 
uitgebreide gesinne te maak. 

 Ons gaan name en kontak 
besonderhede van ons gaste 
nodig hê. Almal wat die 
geleentheid bywoon sal 
geskandeer word en die dra van 
maskers is verpligtend. 

LW: Die skool sal aan elke Eerste 
Heilige Kommunie kandidaat ‘n EHK 
masker wat spesiaal vir die geleentheid 
gemaak is, gee. 

VVOOOORRSSKKOOOOLL GGRRAADDEEPPLLEEGGTTIIGGHHEEIIDD
––  2288  OOKKTTOOBBEERR  

 

Ons Graad R studentjies in die 
Voorskool maak gereed vir die 
oorgang na ‘groot skool.’ Ons 
spesiale seremonie vind plaas op 
Donderdag, 28 Oktober. 

Elke kind mag 2 gaste by 
die seremonie hê. 

Kinders moet op 17:30 by die skool 
afgelaai word. 

Die seremonie begin om 18:00. 

Alle protokolle sal in plek wees en 
alle gaste sal geskandeer word. Die 
dra van maskers is verpligtend. 

GGRRAAAADD 77 EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSSDDAAGG
––  2222  OOKKTTOOBBEERR  

 

Hierdie prettige geleentheid
om te leer sal bestuur word met
alle protokolle in plek. 
Meer inligting sal op WA
groepe aan die Graad 7 ouers
gestuur word en alle ouers sal
via die WA groepe voor die
geleentheid ingelig word sodat
leerlinge in die ander grade
sakgeld kan bring om items
aan te koop.

DDAATTUUMMSS  VVIIRR  GGEELLEEEENNTTHHEEDDEE EENN FFUUNNKKSSIIEESS WWAATT VVOOOORRLLÊÊ  

AAAANNSSKKUUIIFF  VVAANN  KKLLAASSSSEE  NNAA  22002222

Ons sal ons aanskuif van klasse hê, waartydens leerlinge die 
geleentheid sal kry om tyd saam met hulle nuwe onderwysers 
en eweknieë te verwyl en ‘n kans kry om te akklimatiseer voor 
2022. 
 

Leerlinge sal tyd spandeer saam met hulle nuwe klasse op 24 en 25 November 
van 08:30 - 10:30. 



““TTHHEE  GGIIFFTT  OOFF  GGIIVVIINNGG  --  SSAANNTTAA
SSHHOOEEBBOOXX””  GGRRAAAADD  44  --  77  KKEERRSSFFEEEESS  

IINNSSAAMMEELLIINNGG  22002211  

Ons wil graag weer geld insamel 
sodat ons ons “Santa Shoebox” 
Kersfeesgeskenke kan pak vir ‘n 
weeshuis. Verlede jaar het ons deur 
my verjaarsdag “Gift of Giving” 
genoeg geld ingesamel om vir elke 
kind ‘n paar skoolskoene te gee, en 
elke kind het ook ‘n “skoendoos” 
propvol “nice-to-haves” vir skool en 
ook om Kersfees baie spesiaal te 
maak. 
Vir hierdie jaar het ek gevra dat ons 
my verrassing “Gift of Giving” 
verjaarsdaggeskenk saamsmelt. 
Kinders kan geld skenk sodat ek ‘n 
sosiale behoefte wat my na aan die 
hart lê, kan kies en die vervulling 
daarvan moontlik kan maak met my 
geskenk van die kinders met die 
“Santa Shoebox Drive.” Ons gaan 
nie ons Intersenfase leerlinge vra vir 
enige ander skenkings nie. Hulle 
word uitgenooi om R50 (of meer, as 
hulle dit verkies) te bring om by te 
dra tot ons “Santa Shoebox Drive.” 
Ek ondersteun hierdie insameling ten 
volle en sal so trots wees op al ons 
kinders wanneer ons saam die 
“shoebox” geskenke vir kinders 
verpak. 

““TTHHEE GGIIFFTT OOFF  GGIIVVIINNGG””  --
VVOOOORRSSKKOOOOLL  EENN  
GGRROONNDDSSLLAAGGFFAASSEE  

Ons Voorskool en Grondslagfase 
leerlinge bring elke jaar ‘n 
toegedraaide en gemerkte 
geskenk vir ‘n kind. Ons gee 
hierdie versameling geskenke vir 
die Ridders van da Gama, ‘n 
Katolieke organisasie wat hulle 
bewyer om verligting te bring aan 
behoeftige en sukkelende gesinne 
wat in die armste areas in en 
rondom Pretoria woon. 
Ek het gevra dat alle skenkings 
wat na my jaarlikse “Gift of 
Giving” geskenk van ons kinders, 
direk aangwend word vir die 
geskenke wat die ouers koop 
sodat ons net een mikpunt het - 
om vreugde te bring aan kinders 
wat andersins nie ‘n Kersfees-
geskenk sou kry nie. 
Die Hoofde van Departement en 
onderwysers sal deur middel van 
die WA groepe meer inligting 
uitstuur oor ons Kersfees 
Fondsinsamelings. Dankie vir u 
ondersteuning om my wens te 
laat waar word met die vreugde 
wat ons aan menige kinders wat 
in groot nood is, op Kersdag bring. 



 
KKEERRSSLLIIEEDDEERREE BBYY KKEERRSSLLIIGG -- 2222 NNOOVVEEMMBBEERR

As die weer dit toelaat, beplan ons om ons Kersliedere by Kerslig op ons Dominikus 
Veld te hou. 
 

Bring ‘n piekniek-aandete, u kampstoele en piekniekkomberse en kom kuier saam met 
ons terwyl dit kinders ons lei met die sing van die Kersliedere. 
 

Ons beplan ook om ‘n kers-aansteek seremonie te hou ter ere van al die geliefdes wat 
ons die afgelope jaar verloor het. Enige familie wat ‘n geliefde verloor het en ‘n kers 
wil aansteek ter ere van hulle heengegane geliefdes sal uitgenooi word om vorentoe 
te kom en ‘n kers op ons verhoog te kom aansteek. Hulle mag dalk flikker en ons lig 
gee tydens die sing van sommige van ons kersliedere. 

IINNTTEERR--HHUUIISS  GGAALLAA --  2233  NNOOVVEEMMBBEERR

Hierdie geleentheid sal, met 
pandemie protokolle in plek, 
gedurende die skooldag plaasvind. 
Punte sal toegeken word en die wen-
Huis sal ‘n skild ontvang. Alle punte sal 
aangeteken word sodat ons weer 
eens die Skild aan die Wen-Huis vir 
2021 by die Finale Saalbyeenkomste 
kan oorhandig. 

IINNTTEERRSSEENNFFAASSEE  EEKKSSAAMMEENNSS  
 

Grade 5 en 6: 10 – 19 November 
Graad 7:   8 – 18 November 
 

Daar word van al ons leerlinge vereis om tydens die 
eksamens vir die hele skooldag by die skool te bly. 

Soos u sal sien, lê daar vir ons ‘n baie besige termyn voor! 

Mag u ‘n vredevolle, 
besonderse naweek saam met u 

kinders hê. 

GGRRAAAADD 77 AAFFSSKKEEIIDD  ––  2266  NNOOVVEEMMBBEERR

Ons Graad 7 ouers sal ‘n spesiale 
uitnodiging ontvang om by ons aan 
te sluit om ons Klas van 2021 te 
vereer. 

Alle protokolle sal in plek wees. 

Elke kind mag ‘n maksimum van 
2 gaste nooi. 


