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1.  AKADEMIE 

U is reeds bewus van die skriftelike assessering wat 3 Mei ‘n aanvang geneem het en die skool 

wat vanaf 3 Mei tot 14 Junie om 13:00 sluit.  Pas asseblief u vervoerreëlings asook naskoobussies 

se afhaaltye hierby aan.  Indien daar ‘n toesigprobleem vanaf 13:00 tot 13:45 is, tref asseblief die 

nodige skriftelike reeling(s) met u kind(ers) se klasonderwyser(s). 

2.  SKOOLFONDS 

Ons doen weereens ‘n beroep op al ons ouers om sover moontlik die skoolfonds deur middel van 

EFT oor te betaal om die onnodige las van kontant te beheer.  By voorbaat dankie daarvoor. 

Indien u skoolfonds agterstallig is, versoek ons u om mev. B. Ehlers te kontak by 072 594 9028. 

3.  INSKRYWINGS/HERREGISTRASIE 2020 

     3.1  Gr. 1 – 6-Herregistrasie: 

Ons herinner u daaraan dat alle herregistrasie teen 17 Mei afgehandel moet wees.  Indien u 

die herregistrasievorm verlê het, vra asseblief weer ‘n vorm aan en stuur die voltooide vorm 

onverwyld terug. 

     3.2  Gr. RR-inskrywings 

Dit vind alreeds plaas.  Om toegelaat te word moet u kind in 2020 vyf jaar oud word.  ‘n 

Registrasiefooi van R250.00 per inskrywing word by gr. RR verlang.  Onthou asseblief u kind 

se geboortesertifikaat met registrasie. Stel asseblief vriende en/of kennisse in kennis van 

bogenoemde gr. RR-inskrywings en registreer so gou as moontlik om ‘n plek te verseker, 

aangesien ons slegs 20 leerders per klas toelaat. 

     3.2  Gr. R-inskrywings 

Dit vind alreeds plaas.  Om toegelaat te word moet u kind in 2020 ses jaar oud word.  ‘n 

Registrasiefooi van R250.00 per inskrywing word by gr. R verlang.  Onthou asseblief u kind se 

geboortesertifikaat met registrasie.  Stel asseblief vriende en/of kennisse in kennis van 

bogenoemde gr. R-inskrywings en registreer so gou as moontlik om ‘n plek te verseker en 

teleurstelling te voorkom. 

     3.3  Gr. 1-registrasie en aansoeke vir 2020 (20 Mei – 22 Julie) 

Die aanlyninskrywings vir gr. 1 open op 20 Mei 2019.  Indien u onseker is oor die proses of 

enige vrae het, kontak mev. Gerda Pretorius by 016 933 9946.  Dra ook hierdie boodskap oor 

aan enige voornemende ouers.  Die skool is bereid om te help om seker te maak dat u u kind 

in die skool van u keuse kan plaas. 

4.  FOTO’S:  (Individuele- en Groepfoto’s) 

Bestellings kan tot en met Vrydag 17 Mei geplaas word.  Die foto’s sal dan daarna so gou moontlik  

aan die leerders beskikbaar gestel word. 
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5.  SELFONE 

Ons hanteer toenemend klagtes dat ons leerlinge se selfoongebruik nie na wense is nie.   Ons het 

‘n baie streng beleid dat leerlinge nie hulle selfone gedurende skoolure mag gebruik nie, maar ons 

ontvang steeds klagtes van ouers en leerlinge oor taalgebruik, onwelvoeglike boodskappe en 

foto’s  wat leerders na skoolure aan mekaar stuur.  Die skool stel dit duidelik dat daar daadwerklik 

teen hierdie leerlinge opgetree sal word.  Die gebruik van ‘n selfoon deur ‘n kind, is en bly die 

ouer se verantwoordelikheid.  As ouer kan u aanspreeklik gehou word vir dit waarmee u kind op 

sy/haar selfoon doenig is.  Die skool is uitgesproke gekant teen die misbruik van selfone en daar 

sal daadwerklik teen hierdie leerlinge opgetree word.   

6.  SPORT & KULTUUR 

Ligawedstryde vir die rugby sowel as netbal is steeds aan die gang.  Baie dankie vir elke leerder 

wat getrou oefen en hulle bes doen. 

Baie geluk aan die volgende leerders met puik prestasie behaal:  

 Die volgende seuns is gekies om deel te wees van die Valke spanne:   

0/13:  Vusi Morathi, Aiden Jacobs en 0/12: Henco Diederichs, Dihan Crause, Ferreira 

Bekker, Daniël Kazambo. 

 Megan Rheeder wat deurdring na die semi-finaal van die ATKV-Redenaars. 

 Franzèl Koen wat deurdring na die finaal van die Oppie Tong Af Redenaars. 

Ons wil ook van die geleentheid gebruik maak om elke ouer te bedank vir hulle ondersteuning 

tydens die Super 12-Rugby- en Netbalkompetisie.   

7.  GHOLFDAG 

Die gholfdag wat op 05 April 2019 moes plaasvind, is uitgeskuif na 24 Mei 2019.  U is welkom om 

vir Nico Maritz by 082 898 5107 of Tania Brisley by 072 415 2496 te skakel vir besprekings. 

8.  BLOEDSKENK 

Dankie vir al die ouers wat so getrou kom bloedskenk.  Ons herinner u daaraan dat die volgende 

bloedskenk op 06 Junie 2019 sal plaasvind. 

9.  PRODUKSIE 2000 

U het reeds ‘n kort kennisgewing ontvang i.v.m. die optrede van Produksie 2000.  Ons leerders 

geniet hierdie komiese produksies, wat ‘n lewenswaarheid oordra, altyd baie.  Ons herinner dat 

die kostes daaraan verbonde R10.00 per kind beloop. 

10.  HOP-AAND 

Om die formele skriftelike assessering af te sluit, het ons weereens ‘n aand van heerlike HOP vir 

die leerders gereël.  Die geleentheid vind op 29 Mei 2019 in die skoolsaal plaas.  Die leerders sal 

eersdaags ‘n kennisgewing hieroor ontvang.  

11.  BREIPROJEK 

Baie dankie vir elkeen wat die breiprojek wat ons van stapel gestuur het, ondersteun het en 

steeds ondersteun.  Die organiseerder het laat weet dat ons nog tot 28 Mei kans het om te brei.  

Indien u kans sien om nog stroke te brei, kan u nog wol laat afhaal by mev. Louw. 
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12.  LAATKOM EN VROEG AFHAAL VAN LEERDERS 

Baie leerders word steeds laat afgelaai.  Ons moet ons teenwoordigheidsgetalle teen 09:00 elke 

oggend inlees en leerders wat laat in die registerklasse opdaag, word afwesig gemerk.  Indien u 

weet dat u kind laat gaan opdaag, laat weet asseblief die kantoor, sodat die boodskap aan die 

betrokke onderwyser oorgedra kan word. 

Leerders wat vroeg afgehaal word mag ook nie aanwesig gemerk word nie, want ‘n leerder moet 

vir drie ure by die skool wees om aanwesig gemerk te word. 

13.  VERGADERING MET GR. 6-OUERS RONDOM LEIERVERKIESING VIR 2020 

Gr. 6-ouers en leerders word genooi om ‘n vergadering rondom die implimentering van die nuwe 

leierverkiesing vir 2020, op Maandag 27 Mei 2019 om 18:00 in die skoolsaal by te woon.  Tydens 

hierdie vergadering sal die stelsel breedvoerig deurgegee word.  Ons doen ‘n beroep op al die gr. 

6-ouers en leerders om hierdie vergadering by te woon.  

14.  ‘n HARTLIKE DANKIE VANAF MNR. HERBST 

Baie dankie aan elke ouer en kind wat my verjaardag onvergeetlik gemaak het.  Dit is altyd ‘n 

heerlike bederf en verrassing.  Dit is geleenthede soos hierdie wat my altyd met verwondering en 

dankbaarheid laat. 

15.  MINI-SPORTDAG 

        Baie dankie vir die ouers se ruim bydrae vir die mini-sportdag.  U hou Kollegepark se naam hoog  

        en dankie dat ons op u kan staatmaak. 

 

 

Vriendelike groete. 

 

 

_____________________ 

C.F. HERBST 

HOOF 


