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Geagte Ouers  /  Voogde 
 
OMSENDBRIEF 2 VAN 2019 
 
Graag bring ek die volgende sake onder u aandag: 
 
1, INTERLAER ATLETIEK 

Baie dankie vir u ondersteuning tydens die seisoen.   Dit was regtig lekker om die alle 
ondersteuners  te  sien.   Baie  dankie  ook  vir  u positiewe gesindheid ten opsigte van die 
atletiek.   Die Interlaer vind plaas op Vrydag, 15  Februarie  2019  by Hoërskool Transvalia.  
Daar sal dus GEEN skool wees op Vrydag, 15 Februarie 2019 nie. Geen leerling sal afwesig 
gemerk word nie.   Die  Naskool  sal  wel  oop  wees  vanaf 07:00.   Die  byeenkoms begin 
om 08:00 en die atlete gaan direk  na  Transvalia.    Baie  sterkte aan al ons atlete.  Indien dit 
Vrydag sou reën, is dit ‘n normale skooldag en sal die Interlaer op Saterdag,                        
16 Februarie 2019 plaasvind. 

 
2. INENTING EN ONTWURMINGSTABLETTE 

Die  gesondheidsdepartement  besoek  ons  skool  op  7 Maart  2019.  Die  Graad  R  tot  
Graad  7 leerders  sal  dan  elkeen ‘n ontwurmingstablet ontvang en die Graad 4-dogters 
word ingeënt teen die HPV virus. Dit is absoluut vrywillig. Voltooi asseblief aangehegte 
toestemmingsbrief van die Departement van Gesondheid en stuur so gou doenlik terug skool 
toe.  

 
3. WATERKASKENADES 

Dit  is  weer  tyd  vir ons jaarlikse Waterkaskenades wat gaan plaasvind op Vrydag,              
8 Maart 2019.   Die finale datum vir betaling is 1 Maart 2019. 

 
4. TOERE 

Baie  belangrik  :  Neem asseblief kennis dat geen kind toegelaat gaan word om enige toer 
mee te maak indien hy/sy se skoolfonds op datum is nie. 

 
5. ASSESSERING 

Ons  eerste  Assesseringsweek  begin  25 Februarie 2019.   Die formele assesseringsrooster 
met die afbakening  sal  binnekort  aan  u gestuur word.   Neem asseblief kennis dat die 
skool normaalweg sal  voortgaan  na afloop van die assessering en dat GEEN kind by die 
huis mag bly of uitgeteken mag  word  nie  omrede  die  personeel  voortgaan  met  
klasaanbiedings  ten  einde die sillabus te voltooi. 

 
6.  WEBBLAD 

Ons  skool spog met ‘n splinternuwe webblad.   Die webblad gaan weekliks opgegradeer 
word met nuwe foto’s van die week se aktiwiteite.   Volg dit gerus by www.eligwa.co.za  

 
7.  KLEREBANK 

Die  klerebank  is  slegs  oop op Dinsdae, Donderdae en Vrydae vanaf 13:00 tot 14:00.   Ons 
wil u vriendelik  versoek  om, indien  dit koud is, vir u kind warm klere in te pak vir die 
skool. Daar is leerlinge  wat op  ‘n  koue dag, warm klere by die klerebank gaan vra.   Ons 
wil dit asseblief in die toekoms vermy.   Baie dankie vir u samewerking.  
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8. SKOOLFONDS 

Baie  dankie  vir  die  van  u  wat  getrou  u  verpligtinge nakom.   Ons herinner u weereens 
aan die  uiteensetting  van die  skoolfonds soos in Nuusbrief 1 en aan die 8% korting wat u 
kan verdien as  u  voor  of op einde Maart eenmalig u volle skoolfondsverpligtinge vir 2019 
wil  vereffen.  Neem  asseblief kennis dat die subsidie aansoeke op 15 Februarie 2019 sluit. 

 
9.  ELEKTRONIESE INBETALING 

Daar  is  op  23  Januarie  2019  ‘n  bedrag  van  R3 000  in  die  skool  se  rekening inbetaal. 
Die verwysing  is  GLR GTRADINWA.   Ons kan dit slegs teen die ouer uitboek indien 
daar ‘n regte verwysing  is.   Gebruik  asseblief  die  rekeningnommer  wat  op 2019 se 
rekeningstaat verskyn as verwysing.   Daar is ook op 1 Februarie 2019 ‘n bedrag van        
R12 700 inbetaal sonder die regte verwysing. Die verwysing is PMNT M / MB SASOL E 
CARES. Ons sal dit waardeer indien bogenoemde twee ouers die skool kan kontak sodat dit 
reg uitgeboek kan word.  

 
10.  GEMEENSKAPSPROJEK 

Baie  dankie  vir  u   positiewe bydrae t.o.v. die Emfuleni Deurgangshuis se 
blikkieskosprojek en die Purrpaws diereskuiling se kosprojek.   Dit word  werklik  waardeer.  

 
11. VALENTYNSDAG 

Donderdag , 14  Februarie  is  Valentynsdag.  Vir  ‘n  bydrae  van  R5 mag leerlinge gewone 
klere aantrek.   Dankie vir u ondersteuning. 

 
12. AKADEMIE 

Ons  wil  graag  ‘n  vriendelike  beroep  op  u doen om toe te sien dat u kind se tas reggepak 
is vir elke dag.   Daar is te  veel  kinders  wat goed by die huis vergeet en dan moet onnodige 
oproepe uit die kantoor gemaak word.   Dankie vir u samewerking in die verband.  

 
13. GESINSDATA 

Aangeheg  vind  u  ‘n  gesinsdata-vorm  om  te  voltooi. Gaan die vorm asseblief deeglik 
deur en verander indien nodig. Stuur asseblief so  spoedig moontlik  terug skool toe.   Dit  is  
in  u  kind  se belang dat ons die regte nommers en adresse op die rekenaar het indien ons u 
moet skakel.   

 
14. INFRASTRUKTUUR 

Na  aanleiding  van  die gebeure by Hoërskool Driehoek is daar baie gerugte wat die rondte 
doen rakende die veiligheid  van  skoolgeboue.   Wees verseker dat u kind se veiligheid ons 
prioriteit is.   Neem ook kennis daarvan dat dit ‘n verkiesingsjaar  is en dat politieke partye 
punte wil aanteken deur  sekere  ongeverifieerde  inligting  te  versprei.   Laerskool  Eligwa  
is  ingestel op   gereelde  onderhoud  soos  wat  u  as  ouer  kan  sien.   Tans  is  al  die skole 
in Vanderbijlpark in proses om strukturele  ingenieurs  aan  te  stel  om die  struktuur van die 
geboue te evalueer. Daar sal na die afhandeling van die ondersoek terugvoer gegee word. 
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