
 
 

 

 

 

 

Omsendbrief 119 van 2020                          9 Desember 2020 

Geagte VLR-Ouer/Voog 

 

VLR-KAMP: 12-14 FEBRUARIE 2021 

 

Baie geluk met u leerder se verkiesing as VLR. Ons is baie opgewonde om die jaar saam met u 

kind te werk. 

 

Ons wil net ŉ paar belangrike reëlings onder u aandag bring. 

 

LEIERDRAG 

Bestel asseblief so gou as moontlik u kind se wit leierhempie by Totiusdal Handelshuis. Vra dat hulle 

die wapen op die bors bokant die sak borduur – hulle weet hoe. Die VLR moet dit op die eerste 

skooldag van 2021 dra.  

 

1ste VERGADERING VAN 2021 

Die hele leiersgroep moet asseblief die 26 Januarie 2021 om 10:00 by Mnr Dorfling se klas 

bymekaar kom. Ons moet baie belangrike datums met die VLR bespreek voor die skool weer 

volstoom begin. Ons wil dan ook graag hulle maroen VLR-hempies uitdeel wat hulle tydens 

informele geleenthede wat deur die loop van die jaar plaasvind, gaan dra. 

 

LEIERSKAMP 

Die kamp vind vanaf 12-14 Februarie 2021 by Fraaibos kampterrein naby Brits plaas. Die kamp kos 

R800 per leerder. Die skool subsidieer die kamp grootliks en daarom hoef leerders slegs R300 van 

die totale onkoste te betaal. Die R300 sluit die kampfooi asook die informele VLR-hempie in. Die 

vrywaringsvorm asook die leerders se benodighede vir die kamp sal in Januarie uitgestuur word. 

Aangesien die kampterrein net ander kant Brits is en busse baie duur is, wil ons graag van 

ouervervoer gebruik maak.  

 

LEIERBRAAI 

Ons het dit goedgedink om in Januarie ŉ geleentheid vir die leiergroep en ouers te skep waar 

almal mekaar beter kan leer ken en om sommer net lekker saam te kan kuier. Ons beoog om 

23 Januarie 2021 om 16:00  ŉ lekker gesellige ‘Bring en Braai’ vir elke VLR ouer en kind te hou. Julle 

is welkom om vir boetie en sussie saam te bring, maar elkeen is verantwoordelik vir sy eie bykosse, 

vleis, eetgerei, asook stoele. Vure en braaigeriewe sal verskaf word. Hierdie geleentheid sal ook 

dien as ons eerste VLR-ouervergadering waar meer inligting rakende u kind se pligte en 

verantwoordelikhede vir 2021 gekommunikeer sal word. Ons sien uit om almal daar te sien. 

 

Vriendelike VLR-groete 
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Mev N Lugar, Mnr B Dorfling en Mnr N Hopkins    Mnr M Swart 

VLR-VOOGDE        SKOOLHOOF 

 

 


