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Geagte Ouers  /  Voogde 

 

NUUSBRIEF 3 VAN 2022 

 

Graag bring ek die volgende sake onder u aandag: 

 

1. INTERLAER ATLETIEK 

 Die atletiek is besig om ‘n nuwe formaat aan te neem.   Een van die groot veranderinge is dat 

 die atlete se prestasies, deur die seisoen, voortdurend gemonitor word in terme van hulle tye 

 en afstande.   Slegs die beste atlete sal dus na die Area- en D8 Kampioenskappe genooi word.   

 Die interlaer atletiekbyeenkoms verval en dit word vervang met ‘n vriendskaplike byeenkoms 

 vir ALLE dorpskole.   Hierdie veranderinge het plaasgevind op Dinsdag, 25 Januarie 2022.   

 Ons was nie vanjaar deel van die byeenkoms nie omrede ons reeds die uitnodiging aanvaar 

 het na Laerskool Vryheidsmonument.    

 

 Die Area Kampioenskappe vind plaas op 18 Februarie 2022 en die D8-Kampioenskappe op   

 2 Maart 2022.   Baie sterkte aan al ons atlete wat deel sal wees van die byeenkomste.   Baie 

 dankie vir u ondersteuning tydens die seisoen.   Dit was regtig lekker om die talle 

 ondersteuners te sien.  Baie dankie ook vir u positiewe gesindheid ten opsigte van die 

 atletiek. 

 

2. INENTING 

 Die gesondheidsdepartement besoek ons skool op 9 Maart 2022.  Die  Graad 5-dogters word 

 dan ingeënt teen die HPV virus.   Dit is absoluut vrywillig.   Voltooi asseblief die 

 toestemmingsbrief van die Departement van Gesondheid en stuur so gou doenlik terug skool 

 toe.    Die brief is in u kind se besit.  

 

3. GESINSDATA 

Die gesinsdata-vorm is in u kind se besit.   Gaan die vorm asseblief deeglik deur en verander 

indien nodig.   Stuur asseblief so spoedig moontlik terug skooltoe.   Dit is in u kind se belang 

dat ons die regte nommers, adresse en E-pos adresse op die rekenaar het indien ons u moet 

skakel. 

 

4. VALENTYNSDAG 

 Baie dankie vir u ondersteuning ten  opsigte van die kolwyntjies (cupcakes).   Ons het die 

 mooi bedrag van R13 000 geskenk vir kankernavorsing. 

 

5. SLAGGATE 

 Ons wil graag ‘n poging aanwend om van die slaggate om die skool te herstel.   Indien u ‘n 

 sak teer wil skenk vir die projek sal ons dit baie waardeer.   Indien u weet van besighede wat 

 betrokke wil raak, kan u hulle gerus nader vir skenkings.   Dankie byvoorbaat vir u 

 ondersteuning. 
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6. PAPIER 

 Indien u enige ou papier of tydskrifte by die huis het, is u welkom om dit vir die skool te 

 skenk.  

     

7. COVID-19 

 Die protokol vir skole is verslap.   Die een meter spasie is dus nie meer van toepassing nie en 

 kinders kan pouses weer lekker speel.   Leerlinge gebruik nog steeds die hekke soos in  

 Nuusbrief 1, om die skoolterrein binne te kom.   Hulle hande gaan steeds gesaniteer word en 

 hul temperatuur gemeet word.   Die hekke waar die leerlinge die terrein verlaat in die middae, 

 word weer soos voor Covid-19.   Hier is ‘n uiteensetting van waar die leerlinge die terrein 

 moet verlaat. 

     

 Oplaai van Gr. 1 – 7 leerlinge na skool: 

 Slegs hek 4 en 5 word in die middae na skool deur leerlinge gebruik om die terrein te verlaat.  

 Hek 4 sal om 12:45 oopgesluit word wanneer die Gr.1- leerlinge huistoe gaan en sal weer om 

 14:00  toegesluit word .   Hek 5 sal om 13:45 oopgesluit word en sal dan oop bly tot 17:30.   

 Hek 2 sal dus nie meer in die middae gebruik word nie. 

 

 NB: GEEN OUER WORD OP DIE TERREIN TOEGELAAT NIE. 

 

 Die skool sal van Maandag, 21 Februarie 2022 weer om 13:45 sluit vir Gr. 4-7 leerlinge. 

Volgens die nuwe regulasies MAG leerlinge wat positief toets vir Covid-19 skool toe kom, 

MITS daar GEEN simptome is nie.   Indien daar wel simptome is, isoleer die kind vir 7 dae.   

Ouers moet steeds alle laboratorium toetsuitslae aan die skool verskaf.   Indien ‘n leerder in 

kontak was met iemand wat Covid-19 het, hoef die leerling nie te isoleer nie maar moet wel 

die dokter besoek indien daar simptome is.  

 

8. AKADEMIE 

 Ons wil graag ‘n vriendelike beroep op u doen om toe te sien dat u kind se tas korrek gepak 

 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.  

 

9. KUNSFEES 2022  

 Die inskrywingsvorm vir 2022 is in u kind se besit. 

 

10. INDIVIDUELE FOTO’S 

 Bestelvorm is in u kind se besit.  

 

11. KOEKVERKOPING 

 Ons het Vrydag, 4 Maart 2022 ‘n koekverkoping.   Ondersteun ons asseblief! 

 

12. SUBSIDIES 

 Onthou subsidie aansoeke sluit 28 Februarie 2022. 

 

Groete 

 

 

 

B D BOSHOFF 

HOOF 


