
  

 

Geate ouers/voogde 

Ek vertou u is goed toegerus vir die koue weer wat stadig naderkruip.  Dit het ongelukkig noodsaaklik geword om 

inligting met ons ouers te deel om volgehoue veiligheid vir almal by die skool te verseker. 

 

 

 

Soos reeds aan u deurgegee in kwartaal 1, sal die hekke om 07:00 open, en weer gesluit word om 07:30.  Die 

onderwysers wat gedurende die oggend betrokke is by die “screening”  van leerders, moet so gou as moontlik terug 

wees by hulle klasse weens die feit dat ons Gr 4-7 leerders besig is met formele assessering en reeds stiptelik om 07:40 

moet begin skryf. Register word voltooi in die eerste 10 minute, waarna assesserings uitgedeel word en die sessie 

stiptelik om 07:40 begin.   

 

Die aantal leerders wat laatkom is besig om toe te neem en dit is besig om die res van die leerders se veiligheid in 

gedrang te bring, omrede hulle vinnig by die klasse moet uitkom en dit veroorsaak ongemaklikheid  en opeenhoping in 

die admin blok.  Dit is ontoelaatbaar volgens ons veiligheidsbeleid wat u reeds aan die begin van die jaar ontvang het. 

Leerders moet nog die laatkom register by die hekke ook voltooi wat dan onnodige onderbrekings veroorsaak in die 

klasse waar hulle laatkom en hulle versteur die ander leerders wat reeds besig is met assesserings.  In die volgende week 

sal ek ‘n opsomming maak van al die leerders wat laatkom. Die gereelde laatkommers sal ook ‘n formele brief ontvang 

rakende die laatkommery.  

 

Die Graad R laatkommers, moet vergesel word deur een van die admin dames wat daarnatoe lei dat sy daagliks tot 7 

keer die kantoor moet verlaat.  Hierdie is absoluut onaanvaarbaar, ontoelaatbaar, en kan nie meer toegelaat word nie.  

Die graad R hek sal gesluit word om 07:40 en geen laat leerder sal tot die skoolterrein toegelaat word nie – dit is reeds 

‘n tien minute vertraging. 

 

Ouers, indien u verslaap het, of u het die huis te laat verlaat en weet u gaan nie betyds wees teen 07:30 nie, hou dan 

asb u kind by die huis.   Die infeksie telling in Gauteng is weer besig om te daagliks skerp toe te neem en ek het die 

verantwoordelikheid om die veiligheid van alle personeel, leerders en ouers te verseker.  Deur gedurig laatkommers toe 

te laat maak dit vir my onmoontlik om my verantwoordelikheid teenoor die res van die skool na te kom.  Ons is almal 

hierby betrokke, en ons almal moet saamwerk om ‘n veilige omgewing te skep.  Om betyds te wees speel ‘n baie groot 

rol hierin. 

 

Dieselfde geld ook vir naskool.  Hopeloos te veel leerders word nie betyds opgetel na skool nie.  Leerders op die 

sypaadjies breek die sosiale afstand reël, en hulle maskers hang om hulle nekke in plaas van om oor hulle monde en 

neus.  Dié was nie ‘n probleem verlede jaar nie, selfs ook nie in Februarie nie; maar nou neem dit daagliks toe.  Personeel 

is in hulle klaskamers besig met ekstra klasse en kan nie op die sypaadjies na 13:55 wees om toesig te hou oor die 

leerders nie. 

 

Ons as personeel verdaag teen 15:00 en vind dan leerders steeds op die sypaadjie omdat hul vervoer laat is.  Op Vrydae 

is daar geen ekstra klasse nie – so teen 14:00 moet alle leerders reeds opgelaai wees.  Ek doen ‘n ernstige beroep op 

ons ouers om te voldoen aan die versoek, en om betyds te wees.  Vir almal betrokke by die skool se onthalwe. 

 

SKOOL URE   
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Daar is ‘n tendens onder die leerders wat nie hulle skoolwerk doen wat hulle ontvang vir die dae wat hulle nie by die 

skool is nie.  Hulle daag moeg by die skool op na hul tot middernag wakker gebly het met aanlyn speltjies  - die leerders 

praat openlik hieroor.  Die koerante en nuusberigte is volop nuus oor die feit dat die leerders se letterkundige en 

wiskundige vaardighede baie vinnig verlaag deur net elke tweede dag by die skool te wees.  Daar is ‘n duidelike 

onderskeid tussen leerders wat werk by die huis en wat ondersteuning van hul ouers ontvang teenoor die wie nie werk 

nie en nie ondersteuning ontvang nie.  Ons kan nie die leerders forseer om tyd te spandeer op hulle skoolwerk en hulle 

“tuis skool” dae nie – slegs u as ‘n ouer kan.  Asseblief ouers, ondersteun u kind – laat hulle vir u lees, leer vir assesserings 

en hulle huiswerk voltooi.  Graad 5-7 leerders behoort op hul eie te kan werk, - u hoef slegs te kyk dat die werk wel 

gedoen is.  Bestudeer asseblief die assesserings rooster wat in die leerders se boeke geplak is vir elke leerarea, so ook 

die formele assessering rooster vir die termyn.  Leerders wat na 07:40 by die klasse aankom word nie ekstra tyd gegee 

om die assessering te voltooi nie, omrede die eerste periode reeds om 08:40 begin 

 

 

Neem asseblief kennis dat ek nie die mag het om aan ouers toestemming te verleen om 'n kind uit die skool te hou om 

met vakansie te gaan, of om watter rede ook al nie. Die wet bepaal dat alle kinders gedurende die amptelike termyn 

daagliks, gedurende die hele skooldag, by die skool moet wees. Ons assesseringsbeleid bepaal dat sou u kind 'n 

assessering misloop sonder om 'n amptelike mediese sertifikaat voor te lê, hy/sy ‘n  '0' punt kry. Ons verstaan wel dat 

noodgevalle van tyd tot tyd plaasvind, en ons probeer u tegemoetkom. Dit is egter nie altyd moontlik nie, en behoort 

slegs in uitsonderlike gevalle te gebeur. 

 

 

 

Ons het meer verskaffers vir ons skooldrag gekry. Ons het egter nie 'n spesifieke voorkeurverskaffer nie. U as ouer kan 

besluit by wie u wil koop. Ek voeg die besonderhede by van elke verskaffer by wie u ons uniform kan aankoop. 

Onthou: skoolsokkies, dasse, dri-mac, grys langmouhemp vir die seuns en wit langmou hemp vir die meisies sowel as 

die grys romp / broek is beskikbaar by kleinhandelwinkels soos PEP, Woolworths, Ackermans, Jet en Edgars. 

i) Duma’s Uniform services   0736174744 

ii) Eduwear Affordable Schoolwear  0847218701 

iii) A&K Class-E Schoolwear      0827783667 / 0823168296  

iv) Beide Maretha’s en Wierdapark Uitrusters is steeds verskaffers van ons skooluniform. 

Kontak asseblief die verskaffers direk. 

Ons het ook sweetpakbaadjies, wit / grys hemde, die sport-hemp vir liggaamlike opvoeding en 'n paar bottelgroen 

dasse beskikbaar teen 'n baie bekostigbare prys in die admin kantoor. 

 

 

Skoolgeld beloop R13 500 (GR 1 - 7) en R14 850 vir graad R. Gr. 1-7 is betaalbaar in tien paaiemente van R1 350 elk, en 

Gr. R betaalbaar in 11 paaiemente van R1 350 elk.  Asseblief ouers, ons het u nodig om u verbintenis en 

verantwoordelikheid ten opsigte van die betaling van u fooie na te kom. Ook 'n herinnering om die korrekte 

verwysingsnommer vir u kind se rekening te gebruik wanneer u betalings doen.  Verkeerde verwysingsnommers 

vertraag die allokasie van u gelde op u kind se rekening.   Vir enige navrae rakende skoolgeld, is u van welkom om mev. 

Suretta Goncalves by die skool te kontak. 

 

HUISWERK     

LEERDER AFWESIGHEDE      

SKOOL UNIFORM        

SKOOLGELDE  
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Ouers, sou u kind addisionele ondersteuning benodig, onthou dat alle opvoeders daagliks in hul klaskamers vir hierdie 

week en volgende week beskikbaar is, en dat u kind enige opvoeder se klas kan bywoon.  Nie net Wiskunde, Engels en 

Afrikaans nie. Maak seker dat u u kind stiptelik om 15:10 weer optel by die skool. Indien u van mening is dat u persoonlik 

met 'n opvoeder moet vergader, kontak die opvoeder en vra die opvoeder om so 'n afspraak te maak. Hulle kan u 

ontmoet gedurende 'n adminperiode of na skool in die personeelkamer. Maar slegs indien daar ‘n afspraak gemaak is. 

Hierdie vergaderings kan egter nie na 15:00 plaasvind nie, aangesien ons om 15:00 begin saniteer. U kan selfs die 

opvoeder vra om 'n vergadering deur middel van  zoom / Teams op 'n geskikte tyd met u te reël. 

 

 

 

 

Ons verskerp ons implementering van ons veiligheidsprotokolle (veiligheidsmaatreëls). Leerders wat op enige manier 

hierdie protokolle (maatreëls) oortree of ander in gevaar stel deur wangedrag, sal vir drie dae geskors word. Bespreek 

hierdie protokolle (veiligheidsmaatreëls) asseblief met u kind - dit staan in die boekie wat u aan die begin van die jaar 

ontvang het. 

 

 

 

Ouers moet die skool laat weet indien iemand in u gesin (woon saam in een huis, gereelde naby kontak sonder in ag 

neming van gesondheidsprotokolle) positief getoets het.  Die positiewe uitslag van leerders moet aan die skool gestuur 

word.  As hoof voltooi ek ‘n COVID-19 aanmeldingsvorm en stuur dit saam met die toetsuitslag aan die distrikantoor.  

Die skool stel ook slegs die betrokke klas se ouers van die geval in kennis.  Ons versoek ernstig dat u nie u kind skool 

toe stuur indien daar selfs ‘n geringe moontlikheid bestaan dat hy/sy moontlik positief kan wees vir COVID-19.  ‘n Dag 

tuis is tot almal se voordeel.  Indien u twyfel, laat doen ‘n toets.  Dit is vir die hele gesin se veiligheid. 

 

 

Ek wens alle ouers en leerders 'n suksesvolle termyn toe.  As ons almal saamwerk,  weet ek dat dit 'n suksesvolle 

termyn vir elkeen kan wees.  Dit is in die beste belang van almal betrokke by die skool. 

 

Bly veilig, saniteer, hou by die sosiale afstande en dra u masker te alle tye. Dit wys ons gee om! 

 

Mooi loop 

 

Wilma Claassen 

 

EKSTRA KLASSE          

VEILIGHEIDSPROTOKOLLE 

POSITIEWE COVID-19 GEVALLE 
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