
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

30 November 2020 
 

INPERKINGSBRIEF 33/2020 
 

Geagte Ouers/Voogde 
 
Dis Maandag, 30 November 2020, ook die laaste voluit akademiese week vir alle Graad R-  
tot 6-leerders.   
Alhoewel alle assessering in die Grondslagfase (Graad R – 3) afgehandel is, gaan daar steeds 
hierdie week inskerping en heronderrig tot en met Vrydag, 4 Desember 2020 plaasvind.  
Sodoende gaan ons poog om leerders gereed te hê vir akademie 2021. 
Die daaropvolgende week sal alle personeel gemoeid wees met jaareinde administrasiesake soos 
punte, profiellêers asook 2021-klaskamer administrasie. 
Leerderafwesighede word tot eerskomende Vrydag, 4 Desember 2020 in berekening gebring. 
 
RAPPORTE 
Rapporte word vir ‘n eerste in die geskiedenis sou ek sê, op Deurrymetode aan ouers/voogde 
oorhandig op Maandag, 14 Desember 2020 (06:30 – 08:00) op die verskillende punte soos tans die 
geval is soggens. 
 
KLEREBANK (Skoolklere/Villiesdrag skenking)  
Ons herinner alle Graad 7-ouers/-voogde asook enige ander ouer/voog waar skoolklere dalk te klein 
geraak het om asseblief nie ons klerebank te vergeet nie. 
 
Ouers/Voogde moet egter onthou tydens Meriete-oggend (Vrydag, 11 Desember 2020), asook tydens 
Geslagsvoorligting (Graad 7’s – 7 en 8 Desember 2020), moet alle leerders steeds in volle skooldrag 
bywoon.  (Graad 7 – onthou jou Meriete-oggend- en Geslagvoorligtingskeurstrokie). 
 
JANUARIE 2021 
Na ons Hoofdevergadering met die Direkteur van Tshwane-Noord, bevestig ek aan ons ouers/voogde 
die volgende: 
Volgens alle beskikbare informasie op ons Direkteur se tafel, sal skole op Woensdag, 27 Januarie 
2021 steeds op 50%-kapasiteit funksioneer. 
Ek benadruk dat die Direkteur uitdruklik bevestig het dat ‘n skool ernstig moet besin voor daar 
enigsins oorweeg word om ‘n skool 100% te open.  Sy ontmoedig dit ten sterkste. 
 
Laerskool Villieria sal weer op die huidige Kleurgroepmodelle funksioneer.  Nuwe Groepe asook 
watter Kleurgroep afskop sal met ouers/voogde kommunikeer word. 
Op elke Groep se eerste dag sit leerders hul tasse waar dit in 2020 neergesit was. 
 
 
 



2. 
 
GRAAD 1 (2021) 
Indien jy nog nie die “link” (skakel) ontvang het nie, lê die fout nie by jou nie.  Ek vra om verskoning 
vir die effense vertraging, maar die skakel word vandag aan alle voornemende 2021 Graad 1-
ouers/voogde gestuur.  Die skakel sal ook beskikbaar wees op ons Webwerf en Facebookblad. 
 
SKRYFBEHOEFTES (2021) 
Die Graad R- tot Graad 3-skryfbehoeftepakkette verkoop reeds soos soetkoek sodat ons 2021 in alle 
gereedheid kan aanpak.  Daar is nog pakkette beskikbaar vir die wie nog nie ‘n pakket aangeskaf het 
vir 2021 nie.  Vir enige navrae kontak ons adminkantoor. 
Die kostes per Skryfbehoeftepakket is as volg: 
Graad R – R290 
Graad 1 – R400 
Graad 2 – R320 
Graad 3 – R350 
 
VILLIES-DAGBOEK 2021 
Graag herinner ons ouers/voogde weer aan die geleentheid om hul besighede in ons skool se 
dagboek vir 2021 te adverteer.  Dra asseblief hierdie inligting rondom advertensiegeleentheid ook oor 
aan u vriende en familie.   
Hierdie fondse word gebruik om die Dagboekie aan elke leerder gratis beskikbaar te stel.  Indien u 
sou belangstel, kontak gerus vir Zoé by 079 407 5863 of stuur ’n e-pos na zoe@productionx.co.za. 
Die volgende spasies is nog beskikbaar: 
Binne-agterblad:     R3000 
A6:                  R1200 
74 X 148:                 R740 
70 X 70:                   R350 
 
GEDAGTE VIR DIE WEEK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Villiesgroete 
 
 
_______________ 
DP HAASBROEK 
HOOF 

mailto:zoe@productions.co.za

