
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15 Mei 2020 
 

INPERKINGSBRIEF 6/2020 
 

Geagte Ouers/Voogde 
 
Wat ‘n wonderlike voorreg om na gister se “Boeke-kom-haaldag”, vir al ons Villieria-ouers/-voogde 
te kan sê, ek is ‘n trotse Villieshoof.  Behalwe vir ongeveer 30 items, is die res van die 1 004 
leerders se pakkette afgehaal. 
Na ek die energie, passie, emosie, vriendelikheid en dankbaarheid gister waargeneem het, weet 
ek verseker ek werk op die regte plek. 
 
Nuutste beskikbare inligting oor datums en tye tot ons beskikking:   
Maandag, 18 Mei 2020  –  Hoof, Adjunkhoof en voorraadbeampte (Mnr. Vd Westhuizen)  
         moet vanaf hierdie datum, enige dag beskikbaar wees vir die  

ontvangs van PPE’s (Personal Protective Equipment). 
Vandag oproep ontvang vanaf hoofkantoor: 
Maandag, 25 Mei 2020  –  Personeel keer terug na skool. 
     (Sodra ons inligting ontvang rakende ouer/-voogbesoeke per  

afspraak aan die skool, sal ons u op hoogte bring). 
Maandag, 1 Junie 2020  –  Graad 7 keer terug na skool. 
Neem kennis dat bogenoemde steeds deurlopend afhang van die Departement van 
Gesondheid wat moet verklaar dat skole gereed is. 
 
GRAAD R (2021) 
Hoewel hierdie inskrywings by die skool self gedoen word gee ons ieder en elk die versekering, 
dat sodra ons kantore beman is en geordende ouerbesoeke toegelaat mag word, ons onmiddellik 
u eerstehands sal inlig en weereens ons kleuterskole waar ons geadverteer het sal inlig.  Hou daai 
Inskrywingsvorm byderhand. 
 
GRAAD 1 (2021) 
Ons wil net weereens ons eie ouers, vriende, bure en werkskollegas die versekering gee dat u as 
ouers en ons kleuterskole waar ons geadverteer het, die eerste sal wees om te hoor wanneer die 
Aanlyn-Registrasieproses begin. 
Neem kennis dat geen skool tans Graad 1-Inskrywings kan hanteer nie, DIT KAN SLEGS DEUR 
DIE “ONLINE PLATFORM” GEDOEN WORD SODRA DIE DEPARTEMENT GEREED IS. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. 
 
AKADEMIE 
Ons glo en vertrou dat u steeds weekliks opdragte sal ontvang en dat die hele “Boeke-kom-
afhaaldag” die moeite werd was.  Memorandums vergesel reeds weekliks alle opdragte en ons 
doen so voort. 
Ek benadruk in hoofletters, DAT ALLE OPDRAGTE TUIS, SLEGS VIR AKADEMIESE 
VERRYKING IS EN NIE VIR ASSESSERINGSDOELEINDES GEBRUIK GAAN WORD NIE. 
Weer verseker dat die Villieria-enjin waarna ek voorheen verwys het, absoluut gereed is vir sy 
eerste groep leerders naamlik Graad 7.  Hou egter in gedagte dat ons onderhewig is aan  
COVID-19 Regulasies, asook riglyne van ons onderwysowerhede.  Ons wag dus vir die groen lig. 
 
PPE (“PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT”) 
Soos u reeds in die media moontlik verneem het, behoort alle skole van bogenoemde voorsien te 
word.  Tans lyk dit asof elke leerder en personeellid van ‘n masker of twee voorsien gaan word en 
dat skole eers gesaniteer sal word.  Elke skool behoort ook temperatuurskandeerders, ensovoorts 
te ontvang. 
Neem sommer nou al kennis dat ons skool geen vooraf vereiste stel ten opsigte van 
leerdermaskers nie.  Ieder en elk van ons moet net aan COVID-19 Regulasies voldoen. 

 
ONDERRIGGELDE 
Hier is net nog ‘n opregte poging om ons huise waar dit tans finansieel baie moeilik gaan, 
weereens gerus te stel, daar sal geen agterstallige onderriggeld invordering geskied nie.  As 
huishoudelike noodsaaklikhede vir u en ons Villiesleerders tans ‘n groot bekommernis is, spandeer 
beskikbare geld op dit wat liggaam en siel instand hou. 
Sodra ons op kantoor is sal ons met u kommunikeer om per e-pos met mev. Ida Roodt te 
korrespondeer en dan self vir haar die nodige dokumentasie te bring en te bespreek. 
 
Weereens baie dankie vir ons getroue betalers.  Wees verseker dat ons saam, só seker kan maak 
om na die tydperk van Inperking steeds die gehalte onderwys kan bied waarvoor ons skool vir baie 
jare beslis bekend is. 
 
GEDAGTE VIR DIE WEEK: 
 

Die beste manier om jouself op te kikker, 
is om al die ander op te kikker. 

(Mark Twain)   
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