
 

 

 

 

 

 

 

 

INTER-HUIS SPORTPROGRAM 
Ons Graad 1 - 4 leerlinge word uitgenooi 
om aan die Inter-Huis sportgeleenthede 
deel te neem - Mini-Sokker, Netbal, Hokkie, 
Krieket, Swem en Skaak - tydens hulle 
namiddagsessies volgende week. Inligting 
is op die d6 geplaas en sal ook via die 
graad WA-groepe uitgestuur word. Ons 
hoop om baie kinders te hê wat deelneem 
sodat elke Huis in elke ouderdomsgroep ‘n 
span kan vorm. 

KERSLIEDERE BY KERSLIG EN KERS-SEREMONIE
As u graag deel wil vorm van ons kers-
aansteek seremonie ter ere van familielede 
wat u in die afgelope jaar weens die 
pandemie verloor het, onthou asseblief om 
teen 12 November die inligting na die 
sekretaresse, Ronel Bedeker, te stuur. Voorsien 
haar asseblief van die naam van u familielid, 
hulle verwantskap aan u kinders, en die name 
en grade van u kinders in te sluit. 

Beste Ouers 
 

VERJAARSDAGVIERINGE 
 

Ek is bederf met twee opwindende saalbyeenkomste vir my verjaarsdag. Die Grondslagfase en 
Voorskool het vir my ‘n kartondoos vol hand-geskrewe en versierde kaartjies gegee - een van 
elke kind. Hulle het ook vir my ‘n suurlemoenboom gegee om in my nuwe tuin te plant. Die 
Intersenfase het ‘n verrassing in hulle moue gehad - ek is ge-“flash-mob” deur die Intersenfase 
personeel en ons Graad 7 Leiers. Wat ‘n heuglike verrassing! Ons is nooit te oud om te leer nie. 
Ek weet nou ook hoe om te “flash-mob”! 
 

Dankie aan al ons kinders wat bydraes maak vir die “Santa Shoebox” Projek en 
wat toegedraaide geskenke bring as ‘n wyse waarop my verjaarsdag gevier 
word deur aan my “Die Gawe om te Gee” te gee. 

 

Op hierdie wyse neem ons mekaar se hande om vreugde te bring. Die “Santa Shoebox” 
geskenke sal op 26 November by die St Therese Huis in Klipgat afgelewer word en die 
toegedraaide geskenke sal deur die Ridders van da Gama kom haal word en uitgedeel word 
aan behoeftiges in areas in en om Pretoria. 



 

 

OORSKAKELING NA 2022
 

Ons klasse sal hul 2022 oorskakeling na 
die volgende graad doen sodat ons 
kinders hulle nuwe onderwysers en 
klasmaats vir 2022 kan ontmoet. Dit vind 
plaas op Woensdag, 24 en Donderdag, 
25 November, vanaf 08:30 - 10:30. Kinders 
Kinders wat vir 2022 by ons aansluit, word 
genooi om op hierdie dae saam te kom. 

Mag u ‘n vredevolle naweek 
hê. 

Ons wens al ons seniors 
voorspoed toe in hulle 

voorbereiding vir hulle jaar-
eind eksamens. 

DANKIE AAN ONS OOV VAN 2021 
Ons OOV, onder leiding van Bernice da 
Costa, het volgehou om met soveel 
toewyding, en dikwels agter die skerms, in 
sulke anderse omstandighede tydens ons 
2021 pandemie jaar te werk. Ek was verheug 
om te verneem dat ons ouers so mildelik 
gegee het met die borg van ons kinders by 
ons 2021 Lenteloop. Die OOV het R127 000 
deur Lenteloop borgskappe ingesamel. 
Dankie aan al ons ouers vir hulle ruimhartig-
heid. Die OOV hoop om in staat te wees om 
hulle 2021 Swembad Projek vroeg in 2022 van 
stapel te stuur. Die implementering van die 
1ste Fase sluit die bou van onderdak strukture 
op die westelike en oostelike kante van die 
swembad in. Hierdie strukture sal gebou word 
om die gewig van sonpanele te kan dra 
sodat die skool ‘n sonplaas kan byvoeg. Die 
strukture sal dus ‘n tweeledige funksie hê - 
om broodnodige skadu te bied en ons ook te 
help om volhoubare energie te oes. 

Ons het ons hard-
werkende, toegewyde, 
OOV Woensdag tydens ‘n 
ontbytfunksie vereer. 
 

Dankie, Bernice, en jou Span, vir alles wat 
julle doen ter ondersteuning van ons skool en 
vir die hulp vir daardie “nice-to-haves” vir ons 
kinders. 

VOLHOUBARE ENERGIEPROJEK 
Dankie aan ons Beheerraad wat ons na 
Fase 2 van ons volhoubare energieprojek 
geskuif het met hulle instemming tot die 
installasie deur “I Am Energy” van die 
omskakelingstelsel vir die saal, wat reeds 
sonpanele het wat deur die 2019 OOV 
befonds is. Hierdie inisiatief verskaf ‘n groen 
oplossing vir ons skool te midde van die 
energiekrisis in ons land, en stel ons in staat 
om voort te gaan om sleutel geleenthede 
soos die Graad 7 Afskeid te hê, en wat vir die 
skool ‘n selfversorgende spasie gee vir 
saalbyeenkomste, Misse, musikale geleent-
hede, om lesse te gee, om ons tablet 
biblioteek te gebruik, en om ‘n spasie vir ons 
kinders te gee om te oefen vir aanbiedings 
en aktiwiteite deur die loop van die 
skooldag. Dit sal ook verseker dat ons in die 
toekoms ons Ouer Inligtingsaande en ander 
ouer-aande kan aanbied sonder die vrees vir 
beurtkrag onderbrekings. 


