
 

 

 

 

Omsendbrief 007 van 2021              4 Februarie 2021 

Geagte Graad 1 Ouers/Voogde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons is terdeë bewus van die pandemie wat in die wêreld heers en het daarom 

ons groep in twee verdeel, sodat ons steeds gehoor gee aan die 

veiligheidsreëls wat geld. 

Die dagprogram lyk as volg: 

07:30 – 08:00 Aankoms, ontvangs en ontsmetting van alle Graad 1 SEUNS en hul 

ouers 

08:15 – 09:15 Ontmoet vir juffrou in die klas. Kortlikse gesprek deur juffrou. 

09:15 – 09:30 Vraetyd vir ouers 

09:30 Verdaag met u kind na die saal vir ‘n EERSTE SKOOLDAG FOTO!  

Vertrek huis toe nadat foto geneem is. 

 

10:15 – 10:45 Aankoms, ontvangs en ontsmetting van alle Graad 1 DOGTERS en 

hul ouers.  

11:00 – 12:00 Ontmoet vir juffrou in die klas. Kortlikse gesprek deur juffrou. 

12:00 – 12:15 Vraetyd vir ouers 

12:15 Verdaag met u kind na die saal vir ‘n EERSTE SKOOLDAG FOTO!  

Vertrek huis toe nadat foto geneem is. 

Aangesien ons ook ouers is, weet ons 

dat ‘n eerste skooldag ‘n groot 

gebeurtenis en mylpaal in die lewe 

van elke kind is. Daarom het ons 

besluit om ons Graad eens en hul 

ouers op Vrydag, 12 Februarie 2021, 

die geleentheid te bied om met hul 

nuwe juffrou en klaskamer, kennis te 

maak.  

KUIERDAG 

Kies om die lewe te LEEF 

Graad 1  



Algemene reëlings: 

 Parkeer asseblief in Cunninghamlaan. Sekuriteit is gereël. 

 Ingang by sporthek.  

 Daar sal personeel en leiers wees om te help. 

 Trek asseblief jou SKOOLDRAG AAN. 

 Bring asseblief alle DBE-boeke wat oorgetrek is en alle skryfbehoeftes wat 

in die pakket was, saam skool toe. Juffrou het spesiale stoorruimte waar al 

die skryfbehoeftes in die klas gehou word.  

Ontmoet ons onderwysers 

  

  

 

                                                                                                                                                         

  
  

 

 

                                           

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ons Juffrouens is só reg vir hierdie jaar en ons kan nie wag om ons nuwe Graad 1-

maats te ontmoet nie. 

Vriendelike Vorie-groete 

Graad 1 Juffrouens 

Mnr Marius Swart 

SKOOLHOOF 
Mnr Tonie vd Westhuizen 

ADJUNKHOOF 

Me Annelie Lombard 

DEPARTEMENTSHOOF: 

Grondslagfase (Graad R-3) 

Mev Tanya Majoor 

Graadvoog 

Graad 1L 

Mev Chané vd Wath 

Graad 1P 
Mev Marizel Coertze 

Graad 1S 

Mev Leani Read 

Graad 1V 


