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INPERKINGSBRIEF 9/2020 

 
Geagte Ouers/Voogde 
 

Hoewel ons eintlik reeds die week wat voorlê se Nuusbrief aan u op Vrydag versend het, lê gister bitter 
swaar op my gemoed. 
Net om die res van ons wonderlike skool op hoogte te hou, stuur ek met liefde hierdie Nuusbrief liewers aan 
almal en nie net aan ons Graad 7-ouers/-voogde wat gisteraand onnodige emosionele lyding moes 
meemaak nie. 
Sover ons kennis strek is alle COVID-19 verwante aksies en/of opdragte uitgevoer. 
Ek, soos 43 ander skoolhoofde het gisteraand tot 20:06 gewag vir bevestiging dat alle maatreëls wat ons in 
plek het, wel voldoen aan COVID-19 regulasies en dat ons kan voortgaan.  Dit moet skriftelik vanaf ons 
Distrikskantoor bevestig word dat die skole alles in plek het en mag begin.   
 

Hierdie mag dalk weer gebeur as van ons ander Grade terugkeer.  Kom ons staan saam en bly kalm. 
Om 19:23 het ons “Circuit 1”-Hoofdegroep verneem dat die direkteur in ‘n konferensie is met hoofkantoor 
en dat daar gepoog word om vir ons skriftelik die groen lig te gee. 
Met die nodige begrip vir leierskap op Distriksvlak, kon hulle ook nie die nodige sekerheid bekom nie.  Net 
daarna het meeste van ons skole kollektief besluit dat die onsekerheid ‘n “NEE” is. 
 

Vir verdere duidelikheid, om 12:29 vanoggend ontvang ons die volgende van ons “Circuit Manager” en ek 
haal aan: “Morning.  As per my discussion with the Director.  No school is to receive learners until Monday, 
8 June 2020.  This comes from the HOD, Mr. Mosuwe.  Thanks for all your support.” 
So my liewe Villies, ons eerste groep dan Graad 7’s, ons mik vir eerskomende Maandag, 8 Junie 2020. 
 
GRAAD R 
Vir ons eie ouers/voogde wat reeds ‘n boetie of sussie in hierdie skool het, wil ek vriendelik dog dringend 
aanmoedig om die Graad R-boetie/-sussie te kom inskryf.  Hy/sy word nie outomaties plek gegee omdat 
daar reeds ‘n gesinslid in die skool is nie. 
Ons Deurry-Inskrywingsdag het uitstekend verloop en ‘n skitterende 111 Graad R-maatjies se papierwerk is 
reeds op kantoor. 
 
TENNIS  
Individuele privaat tennisafrigting neem weer in aanvang.  Afrigting vind plaas by Villieria Tennisklub.  Vir 
enige navrae kontak me Mandie Liebenberg by 081 801 0168. 
 
GEDAGTE VIR DIE WEEK 

Die belangrikste enkele bestanddeel  
in die formule vir sukses,  
is dat jy moet weet hoe om met mense  
oor die weg te kom. 
 
Villiesgroete 
 
 
 
DP HAASBROEK 
HOOF 


