
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

15 Junie 2020 
INPERKINGSBRIEF 11/2020 

 
Geagte Ouers/Voogde 
 
Graad 7, Covid-19, alias Corona se eerste week is agter die blad.  
As daar ooit ‘n tydperk in my 31 jaar se onderwys ervaring was wat ‘n mens eintlik emosioneel tot 
stilstand geruk is, was dit nou om die afgelope Maandag hierdie onseker, weerlose klein 
grootmensies te sien arriveer.  Gemasker, gestewel en gespoor, stil geskrik, amper soos ‘n  
Graad 1-leerder wat skool betree.  MAAR, as daar ooit ‘n tyd was in my loopbaan wat ‘n mens die 
waarde van skool opnuut beleef het, was dit om dag vir dag deur die week die groei en  
ontwikkeling by ons Graad 7’s te kon waarneem.  Vir alle ander ouers/voogde, moenie eers 
wonder of jou kind die nuwe normaal moet betree nie. 
 
‘n Hartlike gelukwensing aan ons Graad 7-ouers/-voogde vir die puik ondersteuning tuis, die 
Covid-19 opleiding wat tuis gedoen is, het vir ons as personeel ‘n feitlik foutlose Graad 7-groep 
gebied waarmee ons Graad 7-personeel voluit aan die werk kon spring. 
 
PUBLIEKE VAKANSIEDAG (JEUGDAG) 
Soos reeds aan u bekend, is môre (Dinsdag, 16 Junie 2020) ‘n publieke vakansiedag.  Vir ons 
Villiesjeug, bederf maar môre op hierdie vakansiedag ons Villiesleerders, veral ons Graad 7’s.  
Dalk is laat slaap moontlik, ‘n koffie of ‘n broodjie in die bed of sommer net ‘n stywe druk.  Saam 
gaan ons vir Covid-19 oorwin.  Vasbyt!!!  Geniet jou afdag. 
 
GRAAD 7 – VRYDAG, 19 JUNIE 2020 
Aan die einde van ons eerste 2 groot weke, verdaag ons Graad 7’s eerskomende Vrydag om 
13:00. 
 
BULLETJIES 2020 
Gepraat van ons jongklomp.  ‘n Jaar waarin ‘n uiters suksesvolle Bulletjierugbystruktuur tot 
stilstand gedwing is.  Maar niks gaan in ons pad staan om ons kort seisoen op ‘n hoogtepunt af te 
sluit nie. 
 
Al gehoor van ‘n Bulletjierugby-Deurry prysuitdeling?  Môre, Dinsdag, 16 Junie 2020 sal elke 
speler wat die jaar deelgeneem het, steeds sy jaarlikse erkenning ontvang, elk deur sy afrigter 
oorhandig te Frederikastraat 733, Rietfontein.  Vir meer inligting kontak die afrigtersgroepe. 
o/6 – 10:00 tot 10:30 
o/7 – 10:30 tot 11:00 
o/8 – 11:00 tot 11:30 
Met groot dank teenoor ons Bulletjiebestuur, Johan en Marelize Basson en André du Preez asook 
die onderskeie afrigters wat vir bogenoemde moeite sorg. 
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Ons neem by die Bulletjies ongelukkig ook afskeid van ‘n 27-jarelange staatmaker, ons eie mnr. 
Paul Barnard wat einde van die jaar aftree.  Ons eer jou meneer vir jou aandeel in ons puik 
georganiseerde struktuur vir soveel jare aaneen.  As gevolg van die onsigbare virus, eindig jou 
termyn beslis met ‘n anti-klimaks, maar ons dank jou steeds vir jou lojale en ongelooflike 
getrouheid.  Lank lewe Mnr. Paul Barnard!!! 
 
GRAAD 1 (2021) AANLYN REGISTRASIEPROSES 
Moet jou nie laat bangpraat of bekommerd laat maak nie.  Sodra ons op skrif bevestiging het, sal 
ons u inlig oor die datum wat tans in die media as 25 Junie 2020 geadverteer word. 
 
SAKKEPROJEK 
Soos ons almal weet is selfs ons Fondsinsameling in sy spore gestuit.  Ons moedig ouers/voogde 
aan om hierdie projek steeds van waarde te beskou en te ondersteun veral in hierdie finansieël 
onseker tye.  Ons het gelukkig reeds ons eerste navrae ontvang.   
Vir ons ouers/voogde wat kan en wat reeds by ‘n werksplek in kontak is met moontlike klandisie, 
om weer bestellings te neem.  Ons herinner u ook aan die groot pryse vir die leerders wie die 
meeste pakkette verkoop. 
 
Ons moedig ouers/ voogde aan om vol te hou met internetbetalings.  Hierdie wyse van betaling vir 
die Fondsinsameling is egter nou nuut en versoek ouers/voogde om nou, beter as ooit seker te 
maak van u verwysingsnommer ... “Sakke + Familiekode + Klas” (bv. 5V).  Voltooi die sakkevorm 
soos altyd.  Skakel mev. Ida Roodt by die finansieskantoor indien u onseker is. 
Om enige misverstande te voorkom, e-pos u bewys van betaling ook na 
finansies@laerskoolvillieria.co.za.  ‘n Deurry sakke-uitdeel geleentheid sal met ouers/voogde 
gekommunikeer word. 

 
PICK & PAY WAVERLEY (INFORMELE FONDSINSAMELING) 
Hierdie fondsinsameling van Pick & Pay Waverley het weer begin.  Kom ons kyk of ons dit weer 
kan doen, veral hierdie jaar.  Weet jou buurman, jou hele familie en vriende en werkskollegas?  As 
jy wel by Pick & Pay Waverley jou aankope doen, gooi asseblief jou strokie in die Villieriahouer by 
die deur.  Ons dank u byvoorbaat. 
 
GEDAGTE VIR DIE WEEK 
 
 
 

             Psalm 119:9 

     Waarmee sal die jongeling sy  

     pad suiwer hou?  Deur dit te  

     hou na U woord. 
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