
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Januarie 2021 

Geagte Ouers 

Welkom terug vir die skooljaar van 2021. Ons hoop en vertou dat u lekker uitgerus het en 

gereed is vir die jaar met sy baie onbekendes. 

Kom ons leef ons jaartema voluit uit:  

Kies om die lewe te leef. 

Hoe doen ons dit? Deur stil te word voor God en te luister wat Hy sê 

My kind het my tyd nodig, wees vrygewig met jou tyd vir jou kind, jou gesin, jou familie en jou 

naaste. 

Wees geduldig met jouself en met ander deur elke situasie te bedink en te beredeneer en om 

nie te vinnig te reageer nie. 

In die tyd wat die modewoorde “die veranderde wêreld” of “nuwe normaal” is, waag nuwe 

dinge met opgewondenheid. 

 Kom ons fokus op ander en hul behoeftes laat ons eie self op die agtergrond. 

Al ons krag en hoop kom van God se genade; Leef tot eer van God. 



Belangrike datums: 

U het in die pers van die veranderde datums gelees.  

Die skoolbestuur begin Maandag 25 Januarie. Na ons vergader het, sal ons vir u meer 

duidelikheid gee rakende die eerste skooldag vir die Graad eens en ons kleuterskool. Die 

administratiewe personeel begin saam met die skoolbestuur op Maandag 25 Januarie.  

Alhoewel die personeel eers amptelik op 1 Februarie terugkeer skool toe, is talle personeel 

reeds die afgelope twee weke hard besig om hul klaslokale reg te kry vir die nuwe skooljaar. 

Ons waardeer die werksetiek en passie van ons Vorie-personeel. Saam met u as ouers glo ons 

ons berei u kind voor vir die toekoms. 

Die leerders keer op 15 Februarie terug skool toe. Die volledige reëlings tov die eerste 

skooldag, die kleuterskool se ontvangs, die siklusse en sport sal volgende week 

gekommunikeer word.  

Ons het nog geen Direktiewe (riglyne) van die Departement van Basiese Onderwys ontvang 

nie. Sodra ons dit ontvang, sal ons meer met u kommunikeer. 

Personeel aangeleenthede: 

Me Liezell Bezuidenhout en Me Chardone Crouse het Departementele poste by Hoërskool Oos 

Moot aanvaar. Ons wens hulle baie geluk met die aanstellings. Die onderhoudskomitee van 

die skool het Dinsdag, 26 Januarie, onderhoude met kandidate vir die Wiskunde pos. 

Alhoewel ons nie weet wat die toekoms inhou nie, weet ons ons hande is veilig in die Hand 

van die Here. Twee is beter as een, daarom glo ek ons as Vorie-familie gaan soos in die verlede 

saamstaan en die uitdagings wat hierdie pandemie bied, die hoof bied. 

Seënwense vir elke Vorie-gesin vir 2021! 

 

Vorie-groete 

 

Marius Swart 

Skoolhoof 

 

 


