
 

 

 

 

 

 

Nuusbrief 14/2022        14 Maart 2022 

 

Geagte Ouers/Voogde 

 

PERSONEEL 

Baie dankie aan die personeel wat na die COVID-pandemie weer ingespring 

het om die kwartaal weer te vul met al die aktiwitete op sport, kultuur, sosiaal 

en akdemiese terrein. 

 

OPENBARE VAKANSIEDAG – MENSEREGTEDAG: 21 MAART 2022 

Ons het Donderdag 'n bewusmakingsprogram oor menseregte in die saal. Die 

graad 5 personeel bied die program aan. 

 

SKOOL SLUIT EN HEROPEN 

Die skool sluit Donderdag 17 Maart om 11:00.  

Die skool heropen Dinsdag, 5 April 2022 vir kwartaal 2 

 

VORDERINGSVERSLAE 

Baie dankie dat u ons kinders so mooi aangemoedig het om hard te werk 

hierdie kwartaal. Ons het nog nie die finale SASAMS van die Department van 

Onderwys ontvang nie. Om hierdie rede sal rapporte ongelukkig eers 

volgende kwartaal uitgegee word. 

 

ATLETIEK 

Gauteng Atletiek Kampioenskappe: 11-12 Maart 2022 

• Dewald Bezuidenhout gewigstoot seuns 13 jaar - 1ste met ‘n afstand van 

13,32 meter.  Hy neem 28 en 29 April deel aan die SA Kampioenskappe 

wat in Potchefstroom plaasvind. 

• Dewald Bezuidenhout hoogspring seuns 13 jaar 

• Henro de Wet verspring seuns 13 jaar 6de 

• Robert Jansen van Rensburg spiesgooi seuns 13 jaar 6de 

• Anzel Potgieter gewigstoot dogters 12 jaar 7de 

• Anzel Potgieter spiesgooi dogters 12 jaar 6de 



• Morné Beukes hoogspring seuns 12 jaar.  

• Andrea Coetzee verspring dogters 11 jaar.  

• Alro Rossouw hoogspring seuns 11 jaar. 

 

Baie geluk aan Dewald Bezuidenhout, Robert Jansen van Rensburg en Tilanie 

Theron wat erekleure hertoekennings ontvang het. Ons is trots op julle 

prestasies. 

 

TENNIS 

Baie geluk aan ons tennisspanne wat so mooi gespeel het. Ons seuns eerste 

span het slegs een wedstryd verloor. 

 

BULLETJIERUGBY 

Die bulletjies speel Saterdag,  hul eerste wedstryde by Laerskool Tuine. Baie 

sterkte aan elke speler afrigter en ouer. 

 

RUGBY 

Baie sterkte aan ons seuns wat aan tydens die vakansie aan ‘n Cornwall Hill 

rugby toernooi deelneem. 

 

Vriendskaplike rugby en netbal wedstryde teen Olienpark vind Dinsdag, 

15 Maart plaas hier op Voorpos se sportgronde plaas. Baie sterkte. 

 

NETBAL 

Ons dogters het proewe gespeel en mooi presteer. Die o/12 dogters wat die 

volgende rondte gehaal het, was Anzel Potgieter en Marcé Joubert. Die o/13 

dogters wat na die volgende rondte deurgedring het, is Tlanie Theron, Juané 

Janse van Rensburg, Marzel Siebert en Linzey Swart. Die proewe vind 

Woensdag, 16 Maart 2022 by Hoërskool Pretoria-Noord plaas. Baie sterkte aan 

hierdie dogters. Gee jul beste. 

 

GHOLFDAG 

Die gholfdag is na 4 Augustus 2022 uitgestel. Die GHOLFDAG vind by Akasia 

Gholfbaan plaas. Ons vra dat gholfspelers asseblief die datum sal oophou. 

 

Kontak my asseblief dringend oor borgskappe. Ons wil ook versoek dat elke 

klas vir ons pryse van R500 vir die dag sal werf. Kontak die voogonderwyser of 

die skool vir meer inligting. Baie dankie aan die ouers wat reeds 'n bydrae 

gelewer het. Skenkings soos byvoorbeeld: Tupperware, wyne, whiskey en ‘n 

tablet is onder andere reeds ontvang. 

 



Ons is dankbaar om aan te kondig dat ons reeds twee borge het en ons hoop 

om verlede jaar se sewe borge te oortref. Die borge wat reeds betrokke is, is 

Queenswood SPUR en Origin Groep. Daar is ook reeds 24 spelers wat gaan 

deelneem. Kontak Mnr Swart rakende die afslaantye. 

 

Dankie vir die mooi reaksie op die GHOLFDAG. 

 

RUGBYRAAI GRAAD 7 FONDSINSAMELING 

Ons Graad 7-leerders is besig met die Rugbyraai-fondsinsamelingsprojek. Die 

finale uitslae sal Donderdag, 17 Maart 2022 bekend gemaak word. Die fondse 

wat gewerf is, gaan gebruik word vir die graad 7 afskeid asook die graad 7 

afskeidsgeskenk.  

 

BEHEERLIGGAAMVERKIESING 

Ons wil vir mnr Callie Visagie baie dankie sê vir sy ure se tyd wat hy vir Laerskool 

Voorpos geskenk het. Baie dankie vir jou leiding en visie wat jy na die 

vergaderings gebring het. Die beheerliggaam sal iemand koopteer in die 

beheerliggaam. Tans ondersteun mnr Jaco Joubert vir mnr Visagie as voorsitter 

van die beheerliggaam. 

 

SKOOLGELD 

Voriekoesterprojek. Daar is enkele gevalle aan ons bekend waar ouers nie hul 

skoolgeldverpligtinge kan nakom nie. ‘n Vriendelike versoek word aan u gerig 

om, waar dit op u hart gelê word, betrokke te raak en as borg u ondersteuning 

aan te bied. U kan die skool in hierdie verband kontak. Dankie, daar het reeds 

ouers op die versoek gereageer. 

 

Vriendelike Voriegroete 

 

 

 

_______________________ 

Marius Swart 

SKOOLHOOF  

071 603 3846 

mswart@laerskool-voorpos.co.za 
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