
 

 

 

 

Omsendbrief 001 van 2021               28 Januarie 2021 

Geagte Ouers/Voogde 

TERSAAKLIKE INLIGTING  

Na aanleiding van ons vorige skrywe, gee ons hiermee graag terugvoer 

rakende die riglyne soos deur die Departement van Onderwys voorgeskryf. Die 

skole wag steeds vir die finale regulasies. 

As bestuur het ons die afgelope twee dae baie moeite gedoen om met 

FEDSAS, asook die SAOU kontak te maak, deur middel van webinare, sodat 

ons die korreke inligting aan u as ouer kan deurgee. 

As skoolbestuur het ons eenparig besluit dat ons nie buite die wet gaan 

beweeg nie en daarom is ons naskoolsentrum en kleuterskool steeds gesluit. 

Die Departement van Onderwys se voorskrifte is baie duidelik in die verband; 

GEEN aktiwiteite mag op ’n skoolterrein wat staatsgronde is, bedryf word voor 

15 Februarie 2021 nie. Enige skool wat hierdie reël oortree, stel hulself bloot aan 

vervolging. 

Dieselfde regulasies geld ook vir byeenkomste soos oueraande, kuierdae, 

verwelkoming van kleuterskoolouers en graad 1 ouers. Op hierdie stadium is dit 

baie duidelik aan ons voorgeskryf dat geen groepbyeenkomste op die terrein 

toegelaat word nie.  

Ons as personeel is gretig om met onderrig te begin en daarom wil ons graag 

u kind se boeke vir die jaar beskikbaar stel. Ons gaan ’n stop-en-deurry 

geleentheid vir Graad 1 – 7 ouers skep op Donderdag, 4 Februarie en Vrydag, 

5 Februarie vanaf 08:00-10:00. Daar sal in Cunninghamlaan voor die skool, 

tafels vir die verskillende grade uitgepak wees. U kind se boeke sal reeds in ’n 

pakkie gereed wees. U word vriendelik versoek om asseblief u kind se boeke 

volgens die voorskrifte oor te trek. Ouers wat nie binne die gegewe tye die 

boeke kan afhaal nie, kan tot en met 16:00 op beide hierdie middae by die 

skool stop en die boeke by Petrus, ons dagwag, afhaal. 

Ons wil graag van die geleentheid gebruik maak om ouers wat steeds hul 

skoolgeldverpligtinge nakom, hartlik te bedank! Danksy u bydrae, is ons baie 

dankbaar dat ons steeds ons beheerliggaampersoneel tot op hede kon 

betaal. Die skoolbestuur en Beheerliggaam doen hul uiterste bes om met die 

minimum aantal personeel en assistente klaar te kom en deurgaans effektiewe 

onderrig aan te bied. Namens die Beheerliggaam herinner ons u graag dat 
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skoolgelde statutêre geld is en dus wetlik afdwingbaar is. U volgehoue 

finansiële ondersteuning stel ons instaat om die klasgroottes kleiner as die norm 

te hou, die beheerliggaampersoneel te kan betaal en ons spoggerige 

skoolterrein te kan onderhou. Ons elektrisiteitsrekening, waterrekening en 

maandelikse uitgawes beloop duisende rande en daarom wil ons beklemtoon 

hoe belangrik u skoolgeldbydrae is, sodat ons die akademiese opvoeding 

hoog kan hou en trots op ons skool kan bly. 

Ons grootste begeerte is steeds om AL ons leerders by die skool te hê. Hier is 

ons is weereens onderhewig aan die wet. Die Departement se voorskrifte vir 

die terugkeer van leerders is nog in die onderhandelingsfase. Tot op hede geld 

die reël van 1 meter afstand en 50% kapasiteit soos in Desember 2020. Die 

bestuur is tans besig om alle moontlike opsies te oorweeg, sodat ons so veel as 

moontlik leerders terug kan neem.  

Daar is ook voorstelle rondom die indeling van leerders in siklusse en die voor-

en-nadele van die opsies van weekliikse siklusse teenoor afwisselende dae. 

Sodra die finale regulasies ontvang is, sal die skoobestuur u onverwyld laat 

weet hoe die terugkeer van leerders hanteer gaan word. 

Wees verseker van ons as personeel se heelhartige ondersteuning en positiewe 

gesindheid om ons leerders optimaal te ondersteun.    

Beste seënwense vir elke Vorie-gesin vir 2021! 

Vriendelike Vorie-groete 
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Mnr Marius Swart 
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