
 

 

 

  

 

Omdsendbrief 102 van 2020           7 Oktober 2020 

Geagte Ouers/Voogde 

Onderwysersdag  

Baie dankie aan elke ouer wat hul dankbetuiging op Voorpos se Onderwysdag wat 

Maandag, 5 Oktober 2020 gevier is, getoon het. Baie dankie aan elke kind wat op 

pragtige wyses, hetsy deur briefies/prentjies/geskenkies/dankie-sê woorde aan hul 

onderwyser(s) hul waardering uitgespreek het. Siklus 1 se leerders is welkom om hulle 

briefies, ens. Maandag, 12 Oktober 2020 vir hul onderwyser(s) te bring. 

 

Van Skoolbestuur se kant af wil ek ook erkenning gee aan elke onderwyser wat tydens 

die COVID-19 pandemie grendeltydperk deurgaans hard gewerk het om op 

innoverende maniere lesse aan te bied. Dankie dat u ons kinders se belange op u 

hart dra en dat u hulle elke dag beïnvloed volgens ons skool se waardes. 

 

Die Minister van Basiese Onderwys, Angie Motshekga het genoem dat die 

Departement van Basiese Onderwyser se tema vir hierdie jaar se Wêreld 

Onderwysersdag vieringe die volgende is: “Teachers: Leading in crisis, re-imagining 

the future.” Sy het die onderwysers as nasionale skatte beskryf. Die onderwysers het 

baie hard gedurende die mees onsekerste periode in ons geskiedenis gewerk. 

 

Skoolgeld 

‘n Groot dankie aan al die baie ouers wat hul skoolgeld verantwoordelikheid getrou 

nagekom het. Dankie vir die ouers wat mooi gereageer het op ons versoek om 

skoolgelde op datum te kry. 

 

Kleredrag en Klerebank gebruik 

Die wintersmaande is verby en ons het agtergekom hoe die kinders in hierdie tyd 

gegroei het. Ons rig ‘n vriendelike versoek aan ons ouers om toe te sien dat ons kinders 



se voorkoms netjies is en dat hulle met die korrekte skooldrag en skooldragreëls skool 

toe gestuur word. U is welkom om ‘n afspraak met Mev Sharon Smit te maak, indien u 

die klerebank wil besoek. 

 

Haarstyle 

Dit is vir ons skool so ‘n positiewe beeld wat ‘n kind uitstraal wanneer hulle netjies in hul 

skooldrag geklee is, met die bypassende netjiese haarstyl volgens die skoolreëls 

(Huiswerkboek: 2.1.12 Haarstyle, bl 15). Ons vra asseblief dat ons ouers ons hiermee sal 

help. Baie dankie. 

 

COVID-19 maskers 

Met die heropening van die skool vir die onderskeie grade het die skool aan elke kind 

materiaal en weggooibare maskers gegee. Ons rig ‘n vriendelike versoek aan ons 

ouers dat die kinders met hul eie maskers by die skool sal opdaag. Indien moontlik kan 

u ‘n ekstra masker vir u kind saamstuur skool toe. 

 

Huiswerkboekie 

Die onderwysers vra dat leerders asseblief hul huiswerkboekies saam skool toe sal 

bring. Dit moet nog steeds gebruik word om huiswerk en addisionele opdragte af te 

skryf. Onthou huiswerk beteken: Voltooi klaswerk, refleksie van dag se skoolwerk, doen 

nuwe huiswerk, voltooi take en beplanning vir verdere werksopdragte. 

 

Fondsinsameling Lojaliteitskaarte 

Ons het 138 aktiewe gebruikers van die MySchool Lojaliteitskaart. Daar is 364 

transaksies in Augustusmaand gedoen en as gevolg hiervan, ontvang die skool  

R636,73 van MySchool. Baie dankie vir u ondersteuning op hierdie gebied.  

 

Vir interessantheidshalwe gebruik meeste van ons gebruikers hulle kaarte by 

Queenswood 158, Montana 66, Zambezi 62 en Gezina 23 se Woolworths. 

 

Ander interrsesante plekke waar ouers die MySchool kaarte gebruik is byvoorbeeld 

Mall of Africa, Simonstown, VA Waterfront, East Londen, Stellenbosch False Bay, ens. 

  

 



 

Graad 4 en 3 leerders  

Die graad 4-leerders het almal Maandag, 5 Oktober 2020 saam skool bygewoon en 

dit gaan goed. Ons graad 3-leerders kom volgende week almal terug skool toe. 

 

Algemene terugvoer 

Die onderwysers wat op Hoë Risiko COVID-19 verlof was, is terug by die skool. Ons 

verwelkom hulle terug en is dankbaar dat die volle span by die skool teenwoordig is. 

Alle buitemuurse aktiwiteite word nog steeds op skoolterreine verbied. 

 

Die minister lê baie klem op LEES. Ons versoek dat ons ouers u kind(ers) sal aanmoedig 

om te lees en lief te raak daarvoor. 

 

Skoolkalender vir 2021 

Vir u gerief het ons die skoolkalender hierby aangeheg. 

 

Rooimier skoolkoerant 

Baie dankie aan die onderwyserredaksie-span vir die mooi en verrykte Rooimier-

uitgawe. Dankie aan die leerderredaksie-lede vir hulle mooi berigte en die werf van 

borge. Baie dankie aan die borge vir hulle finansiële ondersteuning.  

 

Hiermee die skakel na Die Rooimier: 

https://drive.google.com/file/d/1iWtyo8G5V-AjAG5YakS0pCM2FNFRdSbo/view?usp=sharing 

 

Algemene Ouervergadering  

Ons herinner u aan die Algemene Ouervergadering wat 3 November plaasvind. Die 

begroting sal op 14 Oktober by die skool beskikbaar wees vir u insae. Tydens die 

vergadering sal die verslae van Hoof, Voorsitter van Beheerliggaam, Ouditverslae en 

begrotings bespreek word. Die nuwe skoolgeldresolusie sal ook vasgestel word. 

 

Poste vir 2021 

Daar is verskeie poste vir 2021 beskikbaar. Gaan besoek gerus ons webtuiste vir meer 

inligting. 

 

https://drive.google.com/file/d/1iWtyo8G5V-AjAG5YakS0pCM2FNFRdSbo/view?usp=sharing


Graad 1 of graad 2 onderwyser Indien u ‘n geskikte kandidaat vir die vakante poste 

ken, is u welkom om hulle daaroor in te lig. Indien die persoon ervaring het met 

Juniorkoorafrigting, sal dit verseker ‘n plus punt wees.  

 

Daar is ook ‘n graad 4 – 7 Engelse pos beskikbaar. Verkieslik iemand wat ervaring het 

met Seniorkoorafrigting.  

 

Daar is ook drie Onderwys-assitent poste beskikbaar. Een in Grondslagfase en twee in 

die Intersenfase. 

 

Mev Magda Huisamen 

Mevrou Huisamen het die aftree ouderdom van 65 jaar bereik. Sy sien uit na volgende 

jaar waar sy ‘n entrepreneur wil word asook ‘n wêreld reisiger. Die beheerliggaam het 

egter haar dienste behou tot die einde van die jaar, sodat daar so min as moontlik 

ontwrigting in haar graad 2-klas sal wees. 

 

Baie voorspoed met die pad vorentoe. Ons bly hoopvol. 

 

Vriendelike Voriegroete 

 

 

 

_____________________ 

Mnr Marius Swart 

SKOOLHOOF 


