
 

 

 

 

 

Omdsendbrief 101 van 2020           29 September 2020 

 

Geagte Ouers/Voogde  

BELANGRIKE KENNISGEWING 

Dit is darem lekker om ons vriendelike ouers by die onderskeie hekke in die 

oggende te kan groet. Dankie vir u glimlaggende oë en soos die Engelse sê: 

”Be Kind”-gesindheid. 

 Skoolgeld 

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

getrou nagekom het. Dit het veroorsaak dat die skool al sy normale 

verantwoordelikhede kon honoreer. Ek glo dat die skool deur middel van die 

finansiële komitee ons ouers se geld met groot respek en waardering 

spandeer tot voordeel van u kind. Dankie vir die ouers wat mooi gereageer 

het op ons versoek om skoolgelde op datum te kry. 

Veranderde Direktief 

Na aanleiding van die veranderde Direktief van die minister van Basiese 

Onderwys dat 50% besetting geskrap is en dat ons leerders 1m sosiale afstand 

moet handhaaf, het ons besluit om twee grade terug te bring skool toe. 

Ons versoek al die graad 4-leerders om volgende Maandag, 5 Oktober by die 

skool aan te meld. Dankie aan die onderwysers wat reeds voorbereidings 

doen vir ons graad 4’s. 

Verder wil ons al die graad 3-leerders Maandag, 12 Oktober terug verwelkom. 

Die res van die skool versoek ons ouers om asseblief hulle kinders aan te 

moedig om getrou hulle skoolwerk te doen. Alle assesserings moet ook met 

erns benader word. 

Algemene Ouervergadering  

Ons herinner u aan die Algemene Ouervergadering wat Dinsdag, 3 November 

plaasvind. Die begroting sal op Woensdag, 14 Oktober beskikbaar wees vir u 

insae by die skool. Tydens die vergadering sal die verslae van die hoof, 



voorsitter van die beheerliggaam, ouditverslae en begrotings bespreek word. 

Die nuwe skoolgeldresolusie sal ook vasgestel word. 

Oud-Leerling prestasiesie  

Ons is baie trots op ons oud-Vories wat mooi presteer. U kan my gerus kontak 

met ons leerlinge se mooi prestasies, want ons deel graag inligting met trots 

aan mede-ouers. Die volgende oud-Vorie leerders is vir 2021 op hul onderskeie 

hoërskool matriekrade verkies: Henco Jacobs en HJ Roux by Hoërskool 

Menlopark, Charlize de Villiers is onderhoofmeisie van Hoërskool Die Wilgers. 

Ibke Potgieter is Visie-Presidente van Afrikaanse Hoër Meisieskool Pretoria. 

Inskrywings en herregistrasie van leerders  

Ons ouers moet asseblief seker maak van hulle inskrywings en herregistrasies. 

Gr 1 en Gr 8 ouers sal nou ‘n SMS van die Gauteng Onderwysdepartement kry 

om u keuse van skool te maak. Reageer asseblief binne sewe dae, voor 

7 Oktober 2020. 

Baie dankie aan elke personeellid, ouer en leerder wie hard werk om van 

hierdie jaar ‘n sukses te maak. 

Vriendelike Voriegroete 

 

 

________________________ 

Mnr M Swart 

SKOOLHOOF 


