
 
 
 
 

 
 

 
 
 

2 November 2020 

INPERKINGSBRIEF 29/2020 
 

Geagte Ouers/Voogde 
 
Ek groet elke Villieria-ouerhuis, elke leerder en personeellid vanaf ‘n diep, dankbare, papnat 
Laerskool Villieria.  Die Skepper se tydsberekening kon nie beter gewees het nie. 
Pas na die hitte en op die vooraand van skool heropening hoop en glo ek dat alle gemoedere ook so 
saam met die reën skoon gewas is, opreg dankbaar vir al ons seëninge. 
Sterkte vir kwartaal 4. 
 
As ons na die Covid 19-statistiek luister en kyk is daar tog opnuut rede om ouers en kinders te maan 
om te hou by alle moontlike protokol. 
Met die eksamen op hande, ‘n moontlike siek ouer of grootouer tuis en/of veral waar ‘n Graad 12-
leerder in ‘n huis is – dis nou tyd vir ernstig wees. 
In aanloop tot ‘n finale toetsreeks asook Graad 12-eindeksamen, kan u kind nie bekostig om enige 
samekoms van mense by te woon nie. Jy wil nie nou hoor iemand is positief nie. 
 
AKADEMIE 

 Graad R – 3 
Graad R – 3 vorder fluks met hulle onderrig van leerders, asook die heronderrig van verskeie 
leerders na skool. 

 Graad 4 – 6  
Alle leerders wat vandag by die skool is vat al hul boeke huis toe ter voorbereiding vir die 
komende Toetsreeks.  Leerders van albei groepe pak dan van môre, Dinsdag, 3 November 2020 
af hul tasse volgens die daaglikse rooster, met ander woorde bring net die boeke in die tas skool 
toe wat vir die dag benodig word. 

 Graad 4 – 7  
Ons is in die finale week voor ons Skoolgebasseerde Toetsreeks.  (Sien ons vorige 
Inperkingsbrief 28/2020 vir die eksamenrooster asook afbakening). 

 
Skoolbywoning is nou nog belangriker as ooit in jou kind se lewe.  Ons skool volg tans steeds die 
alternatiewe dag skoolbywoningsrooster.  Ouers/voogde sal in kennis gestel word indien dit wysig. 
 
SKOOLDISSIPLINE 
Ons personeel het regtig moeite gedoen om in hierdie Covid 19-periode nie met leerders te karring 
oor sommige skoolreëls nie.  Van my kant kan ek net ons lojale ouers/voogde aanmoedig om 
sommer tuis vir ons weer erns te maak van ons basiese skoolreëls soos naels, hare, armbande, 
kettinkies asook skooldrag. 
 
 
 
 
 



2. 
LOSLITDAG 2020 
Die jaarlikse Loslitdag (ten bate van persone met gestremdhede) is hierdie jaar uitgestel vanaf 
Septembermaand na Donderdag, 3 Desember 2020.  Soos in die verlede ondersteun ons Almaskool 
met hierdie projek.  Loslitdagplakkers kan by u kind se voogonderwyser(es) betaal word teen R20 per 
plakker.  U kan meer as een plakker koop, vir familie, kollegas en vriende.  Alle leerders kan op 
Donderdag, 3 Desember 2020 gewone klere aantrek ongeag of hy/sy ‘n plakker gekoop het al dan 
nie.  Die koop van die plakker is nie verpligtend nie, maar indien u die projek wil ondersteun sal hulle 
dit baie waardeer. 
 

GRAAD 1 (2021) 
In ‘n vorige skrywe is ouers gemaan wat nog nie ‘n Departementele sms vir plasing in Graad 1 (2021) 
voor of op Dinsdag, 3 November 2020 ontvang het nie, om mnr. Van der Westhuizen te kontak.  
Maak werk daarvan asseblief.  Kontroleer ook asseblief alle bure, kollegas, familie en vriende.  
Hierdie is ‘n saak van belang vir ons skool en elke moontlike Villies-leerder. 
 

SAKKE 
Finale inligting oor ons Sakkeprojek, wenners en leerderpryse sal volgende Maandag in ons 
Inperkingsbrief verskyn. 
 

KLEREBANK 
Ons doen ‘n vriendelike tog dringende beroep op ons ouers/voogde dat indien u skoolklere het wat te 
klein is vir u kind en dit vir u moontlik is, om dit asseblief vir ons te skenk vir ons Villieria-klerebank.  
Ons het tans ‘n groot tekort aan klere in ons klerebank.   
Ons herinner veral ons Graad 7-leerders om sy/haar Laerskool vir oulaas te ondersteun en alle 
bruikbare skooldrag te skenk.  Ons dank u byvoorbaat. 
 

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 
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