
  

 

 

  

 

 

Omsendbrief 076 van 2021                                18 Mei 2021 

 

Geagte Ouers/Voogde 

COVID-19: DIE HUIDIGE STAND VAN SAKE BY VOORPOS  

COVID-19, corona, virus en pandemie. Dit is die woorde wat ons die afgelope tyd 

laat regop sit het. Onmiddellik kry ek ’n onrustige beklemming op my hart as ek dink 

aan al die gesinne wat geraak word deur hierdie pandemie. In ons 

skoolgemeenskap is ons bewus van ouers wat geliefdes aan die dood moes afstaan 

– spesifiek as gevolg van die pandemie. Dit het ons net weer daarop attent gemaak 

om nie ’n onverskillige houding jeens die pandemie in te neem nie. Dit is noodsaaklik 

dat ons ekstra versigtig moet wees met die hantering van ons kinders. Dit is ’n 

oortreding volgens die COVID-regulasies indien u kind skool toe gestuur word terwyl 

u kennis dra dat ’n gesinslid positief getoets het. 

Ons versoek weereens dat alle ouers asseblief hul kind weer bedag te maak op die 

COVID-reëls en regulasies.  

Baie Belangrike aankondiging 

As gevolg van die derde vlaag van die virus en omrede van ons kinders in noue 

kontak was met  persone wat positief getoets het vir die virus, het die Skoolbestuur 

en Beheerliggaam die volgende besluit geneem: 

Daar sal van vandag af vir die res van die week GEEN buitemuurse 

aktiwiteite/oefening/wedstryde plaasvind nie. Dus sal geen leerders enige 

buitemuurse aktiwiteite vanaf vandag vir die res van die week bywoon nie.  

Ons vra dat u as ouer die boodskap baie ernstig sal opneem deur verantwoordelik 

op te tree en nie kinders wat siek is of COVID onder lede het skool toe stuur nie. Dit 

plaas baie mense in gevaar, veral die hoë risiko persone en onderwysers op die 

perseel. 

Ons sal wel hierdie besluit om GEEN oefeninge toe te laat nie, vroeg in volgende 

week hersien en heroorweeg en u onverwyld in kennis stel van die uitkoms en 

verdere reëlings. 

 

 



Neem asseblief kennis van die volgende regulasies. Indien ’n kind met ‘n persoon in 

noue kontak was wat positief vir COVID-19 getoets het, geld die volgende reëlings. 

Definisie van direkte/nabye kontak 

1. Leerder was binne een meter vanaf die persoon. 

2. Leerder was langer as 15 minute in die persoon se teenwoordigheid, nader as 

een meter.  

3. Leerder was sonder ‘n masker of gesigskerm in die persoon se 

teenwoordigheid. 

Indien ’n leerder enige COVID-19 simptome het 

1. Moet die leerder nie skool toe kom nie. 

2. Die leerder moet asseblief vir ‘n mediese ondersoek gaan. 

3. U huisdokter sal u verwys vir ‘n COVID-toets indien hy/sy reken dis nodig. 

4. Terwyl die leerder vir sy/haar uitslae wag, moet hy/sy tuis bly. 

5. Indien ’n gesinslid of huisbewoner COVID onder lede het, geld die kwarantyn 

tydperk van tien dae. 

6. Indien ’n leerder positief vir COVID toets, moet hy/sy in selfisolasie bly vir tien 

dae. Afhangende van die simptome, kan u dokter hom/haar op siekteverlof vir 

’n langer tydperk plaas. 

7. Sodra die leerder gesond is, kry hy/sy ‘n mediese verslag van u dokter wat 

bevestig dat hy/sy gesond is en skool mag bywoon. 

8. Indien u kind positief toets vir die virus, moet u asseblief die skool onmiddellik 

verwittig deur die mediese sertifikaat en toetsresultate aan Mev Sharon Smit by 

tikster@laerskool-voorpos.co.za te e-pos. Sy sal alle verdere kommunikasie met 

die Distrikskantoor, Gesondheidsdepartement en die Hoofkantoor van 

Onderwys hanteer. 

Lae risiko kontak 

1. Indien ‘n leerder in kontak met ‘n persoon met COVID simptome was, moet u 

die leerder vir die eerste 48 uur (2 dae) monitor. 

2. Indien die leerder enige COVID simptome toon, volg bogenoemde werkswyse. 

3. Indien leerder geen simptome ervaar nie, kom die leerder skool toe, hou ‘n 

sosiale een meter afstand van personeel en die ander kinders en hou by die 

veiligheidsmaatreëls ten opsigte van ontsmetting, maskers dra en hande was. 

Wat word beskou as COVID simptome? 

 Hoë koors  

 Hoofpyn 

 Keelseer 

 Kort van asem 

 Hoes 

 Verlies van smaak en/of reuksintuig 
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Ons vertrou dat u hierdie skrywe sal beskou as ’n poging om ons kinders en 

skoolgemeenskap te beskerm en daarom sê ons byvoorbaat baie dankie dat ons 

op elke ouer se integriteit en samewerking in die verband kan staatmaak.  

 

Vriendelike Vorie-groete 

 

 

_____________________ 

Mnr Marius Swart 

SKOOLHOOF 


