
  

 

 

 

 

 

 

 
 

6 Julie 2020 
INPERKINGSBRIEF 14/2020 

 

Geagte Ouers/Voogde 
 
LEERDERS WAT TUISBLY (GRAAD R – 7) 
Vir leerders wat tuis bly is die volgende van uiterse belang: 

 Tuisonderrig (Homeschooling) 
Registreer by ‘n Tuisonderriginstansie en lewer bewys aan skool en die skool deregistreer die 
leerder.  Onthou, dat indien ‘n leerder gederegistreer word, hy/sy daarna soos enige ander 
nuwe leerder voortaan sal moet aansoek doen indien hy/sy weer plek by die skool wil hë. 

 Leerder bly tuis a.g.v. ‘n gesondheidsverwante rede 
Ouer/voog stuur e-pos na die skool en vra Aansoekvorm aan.  Voltooi en stuur terug skool toe 
saam met ‘n mediese verslag of doktersverwante bewyse en die skool handig dit by die 
Departement van Onderwys in. 

 Leerder bly om enige ander rede tuis 
Ek dink nie dis nuus dat leerders steeds skoolpligtig is nie, maar kontak mnr. Grobler, elke 
geval sal afsonderlik geadviseer word. 
Neem kennis dat alle korrespondensie teen Vrydag, 10 Julie 2020 afgehandel moet wees. 
 

FINANSIES 
Hierdie net weereens ‘n opvolg op vorige skrywes tydens die tydperk van inperking.  Weereens ‘n 
opregte woord van dank vir elke ouerhuis wat daarin kan slaag om onderriggelde getrou te betaal. 
Ons doen net weereens ‘n beroep op ouers/voogde wat getraumatiseer is deur werksverlies en of 
salarisverminderings.  Kontak me Ida Roodt en vind uit wat die prosedure en vereistes is vir 
skoolgeldkorting en of aansoek vir vrystelling. 
GROOT ASSEBLIEF, MOENIE NET SWYG NIE ... DIS NOU TYD VIR OMGEE!!! 
 
VERKEERSVLOEI TYDENS AFLAAI VAN LEERDERS 
Met dank aan almal se geduld vanoggend.  Dit was weer heel vreemd vir ons nuwe Graad 6-
maats en glo dat môreoggend weer klopdisselboom sal loop.   
Om verkeersvloei vir ons te help bevorder, hou asseblief die volgende in gedagte: 

 Hou vorm byderhand as dit ingegee moet word; 

 Tasse so byderhand as moontlik en verkieslik nie in die kattebak nie; 

 Warm lugversorging betyds af asseblief, selfs ‘n mus op die kop laat temperatuur aanvanklik 
hoër meet. 

 
SANITERING VAN ONS SKOOL 
Ons kan ons ouers/voogde die versekering gee dat daar weereens moeite gedoen is om 
ouers/voogde so ekstra hupstoot te gee deur die hele skool die afgelope Saterdag te ontsmet. 
 
AFHAAL VAN LEERDERS 
Geen leerder mag rondhang by ‘n hek en/of die kerkterrein nie.  Indien sy/haar ouer/voog nie 
betyds daar is nie, moet die leerder terugkom skool toe. 
 



 
2. 
 

GRAAD 1, 2 EN 3 
Met geen verdere dramatiese aankondigings die afgelope Sondagmiddag nie, sal die Graad 1, 2 
en 3 Groen Groep leerders eerskomende Maandag, 13 Julie 2020 aanmeld vir die groot 
terugkom skool toe.   
Onthou jou masker en onthou jou vorm.  Lees asseblief vorige Inperkingsbriewe vir alle op- en 
aflaaiprosedures.  Hou jou vorm byderhand 
 
Om die groter hoeveelheid leerders se aankoms te vergemaklik, gaan ons Graad 1 – 3 se ouers 
toelaat om eerskomende Maandag en Dinsdag (13 & 14 Julie 2020), hul kinders af te laai vanaf 
07:00 – 08:00. 
Normale skoolure geld vanaf Woensdag, 8 Julie 2020.  Alle leerders meld aan van 07:00 tot 07:30. 
 
GRAAD R 
Graad R lig ouers/voogde in dat hul hek om 07:45 sal open en om 08:30 sluit tot almal hulle voete 
gevind het.  Ouers/Voogde wat wel ‘n ouer boetie/sussie aflaai saam met ‘n Graad R-boetie/-
sussie, kan wel hom/haar neem na Graad R vanaf 07:00. 
 
NASKOOL 
Ons Villies-Naskoolouers word ingelig dat ons Naskool weer in werking is vir die betrokke grade 
wat tot skool toegelaat is.  Hou in gedagte dat dieselfde reëls geld as vir skool dat slegs 50% van 
leerders van ‘n klas op enige gegewe tyd hier mag wees.  Naskool is dus oop vir leerders op ‘n 
gegewe dag wat ons Groen Groep leerders skool bywoon en dat leerders van die Geel Groep 
weer Naskool bywoon as hulle skool bywoon. 
 

GEDAGTE VIR DIE WEEK 
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