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20 Junie 2022  

 

Geagte Ouers / Voogde 

 

NUUSBRIEF NR. 8 VAN 2022 

 

Graag bring ek die volgende onder u aandag: 

 

1. AKADEMIE 

 U kind sal ‘n vorderingsverslag met die skoolsluiting op Vrydag, 24 Junie 2022 

 ontvang.   Die vorderingsverslae kan tussen 07:00  en  07:30 by die registerpersoneel 

 afgehaal word.   Ons amptelike ouermiddag is op Dinsdag, 26 Julie 2022 vanaf 14:00 

 tot 16:00.   U sal met die eerste skrywe van die derde kwartaal meer inligting hieroor 

 ontvang.  

 

2. VEILIGHEID – LEERDERS 

 Vanderbijlpark word aangedui as een van die brandpunte as dit kom by ontvoerings – 

 nie net kinders nie, maar ook volwassenes.   Die veiligheid van elke kind is vir ons baie 

 belangrik.   Ons het egter ook u hulp as ouers/voogde nodig om seker te maak dat ons 

 kinders voortdurend veilig is.   Die volgende is dus belangrik en u as ouer/voog moet 

 dit met u kind bespreek: 

2.1  U moet u kind betyds kom haal in die middae na skool. 

2.2  U kind moet binne die  terrein vir u wag by die hek waar u hom/haar gaan oplaai.   Geen 

 kind moet sonder toesig alleen in die veld oorkant die skool wag nie. 

2.3  Hek 5 is tot 17:30 oop in die middae.   Indien die ander hekke gesluit is, moet u ‘n 

 reëling tref dat u kind daar vir u wag.   Ons het onderdak bankies binne die terrein by 

 hek 5 wat die kinders kan gebruik terwyl hulle wag. 

2.4  Indien u nie u kind self kan kom haal  nie, moet u vir u kind sê wie hom/haar gaan kom 

 oplaai na skool. 

2.5  Merk u kind se tas aan die binnekant  en nie aan die buitekant nie.   Ongewenste 

 elemente kan sy naam roep – wat hy sien op die tas – en dan dink die kind dat die 

 persoon die gesin ken en dan saam met hom/haar in ‘n voertuig klim. 

2.6  Leer u kind om geen lekkergoed, koeldrank, ens. van vreemde mense te vat nie – dit 

 word baie keer gebruik om kinders na voertuie te lok. 

2.7  Indien leerders huis toe stap, moet hulle probeer om in groepe te stap.   U kan dus sien 

 dat kommunikasie met u kind ongelooflik belangrik is.   Die personeel  is  na skool 

 besig met vergaderings, sport, kultuur, ens. en dus is dit onmoontlik om alle hekke te 

 beman.   Kom ons wees almal paraat en waaksaam en pas mekaar op. 

 

3.  BUITEMUURS 

 Die krieket en hokkie is reeds volstoom aan die gang.   Spelers moet asseblief betyds 

 by hulle onderskeie afrigters in die middae aanmeld vir oefening. 
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4.  GRAAD 1 INSKRYWINGS VIR 2023 

 Ons wil graag die papierwerk rondom die Gr. 1 inskrywings vir 2023 so gou as 

 moontlik finaliseer.   Ons versoek dus al die voornemende Gr. 1 ouers van 2023 om 

 die nodige dokumentasie by die kantoor te kom afhaal en so gou doenlik te voltooi.   

 U kan dit dan inhandig by Mev. Nel in die kantoor.  

 

5.  AANLYN INSKRYWINGS VIR GRAAD 1 (2023) 

 Die aanlyn inskrywings vir Graad 1 – leerlinge vir 2023 open op Vrydag 22 Julie 2022 

 en sluit 19 Augustus 2022.   Die volgende is baie belangrik: 

5.1  U MOET aanlyn registreer by www.gdeadmissions.gov.za 

5.2  U kind word geplaas volgens registrasiedatum en tyd.   U moet dus die oggend wat 

 die registrasies open, onmiddellik registreer om u plek te verseker.    

5.3  Al is u kind in Graad R by Laerskool Eligwa, en u het reeds ‘n papieraansoekvorm 

 ingedien, MOET U HOM / HAAR STEEDS AANLYN REGISTREER.   SLEGS 

 AANLYN REGISTRASIES WORD DEUR DIE DEPARTEMENT AANVAAR. 

Indien u ‘n vorm ontvang het en nog nie ingehandig het nie, vra ons u om dit so spoedig 

moontlik by die kantoor in te handig 

 

6. BUITEMUURSE AKTIWITEITE 

 Baie geluk aan die O/10, O/11 en O/13 netbalspanne wat hulle liga gewen het.   Baie 

 geluk ook aan die O/9 skaakspan wat hulle liga gewen het.   Ons is baie trots op julle. 

 

7.  SKOOLFONDS 

 Baie dankie vir u positiewe ondersteuning ten opsigte van bogenoemde.   Neem 

 asseblief kennis dat die finansiële kantoor gesluit sal wees op Vrydag, 24 Junie 2022.  

 

8.  RUGBYRAAI 

 Baie dankie vir u ondersteuning met betrekking tot die rugbyraai.   Daar was meer as 

 een wenner gewees waarna ‘n gelukstrekking gehou is.   Baie geluk aan Charmaine 

 Beukes wat die R1 500 gewen het.  

 

9.  VAKANSIE 

 Die skool sluit op Vrydag, 24 Junie 2022 en heropen weer op Dinsdag, 19 Julie 2022.   

 ‘n Aangename wintervakansie word u saam met u kinders toegewens. 

 

Groete 

 

 

 

B D BOSHOFF 

HOOF 

 


