
 

 

               

             

31 Januarie 2022 

Geagte Ouers/Voogde 

 

Graag gee ons weer enkele skoolreëls aan u deur: 

 KLEREDRAG 

Meisies: 

Somersdrag:  Rooi rokke, bruin kouse, bruin skoene en rooi “ski pants”.  

Wintersdrag: Skoolsweetpak, wit- of roomkleur langmouhemp en rooi Drimac-baadjie en/of rooi skooltrui of 

oortrektrui (“pull over”). 

Slegs gr.7-dogters mag lang bruin sykouse by skoolrok as wintersdrag dra. (Nie wolkouse nie.) 

Seuns: 

Somersdrag:  Bruin broek, wit- of roomkleur hemp (skoolwapen opsioneel), bruin kouse met rooi strepe en 

bruin skoene. 

Wintersdrag:  Skoolsweetpak/seuns lang bruin broek, wit- of roomkleur langmouhemp en rooi Drimac-

baadjie en/of rooi skooltrui of oortrektrui (“pull over”). 

Somersdrag op Vrydae: 

Meisies en Seuns:  Swart kortbroek en rooi Kollegepark-gHolfhemp.  Geen “ski pants” mag gedra word nie. 

Dogters se kortbroekies se broekspype moet in die middel van die bo-been eindig.  Geen plakkies en vellies 

mag gedra word nie.  Slegs tekkies wat hoofsaaklik wit is, mag gedra word.  Die rooi Kollegeparkkouse of 

gewone wit kouse word by tekkies gedra.  Daar mag geen prentjies of kolle op die kouse wees nie. 

Wintersdrag op Vrydae: 

Meisies en Seuns:  Provinsiale kleure/Toerklere, (LET WEL: Slegs baadjies met skoolbroek of sweetpakbroek) 

andersins normale skooldrag. 

 

 SKOOLPETTE 

Skoolpette mag gedra word voor skool, tydens pouses, gedurende LO-periodes, na skool en tydens 

sportaangeleenthede. 
 

 KOUSE 

Die rooi kouse word op Vrydae saam met die Kollegepark-gholfhempie (Feeshempie) gedra.  Die wit kouse 

word hoofsaaklik vir sport gebruik.  Elke sportsoort sal die kouse wat gedra moet word deurgee, wanneer 

hulle begin oefen. 

 

 MASKERS 

Die leerders moet asseblief elke dag ‘n masker dra.  “Buffs” word nie toegelaat nie. 

 



 

 HARE 

Geen eksentrieke haarstyle by sowel seuns as dogters word toegelaat nie.  Geen haarmiddels soos “Jel”(ook  

suikerwater), kleursjampoe, sonstrepe, ens. word toegelaat nie. 

               Seuns: 

Geen “steps” in hare nie. ‘n “Comb over” haarstyl word slegs toegelaat as die verskil tussen die hare bo-op die 

kop en langs die kant, een lemmetjie grootte is. Geen paadjie mag ingesny word nie. Hare mag ook nie oor die 

oë/ore of hempSkraag hang nie.   

               Dogters: 

              Wanneer die hare oor die skoolrok of skoolhemp se kraag hang, moet dit vasgemaak word.  Wanneer ‘n kuif  

              aan die wenkbroue raak, moet dit weggesteek word met ‘n haarknippie of ‘n “Alice band” moet gedra word.   

              Linte, rekkies, ens. moet in skoolkleure wees. Geen blomme en/of blinkertjies word toegelaat nie.  Dogters     

              mag nie ‘n “under cut” hê nie. 

 

 JUWELE 

Geen armbandjies word toegelaat nie.  Slegs ‘n mediese gesondheidsbandjie (“Medic Alert”) mag gedra word. 

       Seuns: Geen juwele nie. 

              Dogters: Slegs een seëlring en een paar oorringetjies of “studs” is toelaatbaar.  Oorringetjies mag nie groter as  

              ‘n 10c-stuk wees nie.  Geen oorbelle met edelstene word toegelaat nie.  Geen neus-, mond-, maagringe ens.  

               word toegelaat nie. 

 

 GRIMERING EN NAELLAK 

Geen grimering of naellak word toegelaat nie.  Leerders se naels moet te alle tye kort gesny en skoon wees. 

 

 SELFONE 

Leerders se selfone moet afgeskakel wees (nie net op “silent” nie) wanneer hulle die skoolterrein betree en 

mag eers weer aangeskakel word wanneer hulle die skoolterrein verlaat.  Indien ‘n leerder hulle fone tydens 

skoolure gebruik, word ‘n boete van R100 gehef om die foon terug te kry.  Indien ‘n leerder ‘n derde keer in 

een jaar in die verband oortree, word die foon vir drie maande gekonfiskeer.   

 

    Ons is trots op ons pragtige skool, skoolklere en elke Kollegeparker.  Kom ons leef dit uit.  Dankie vir u begrip in die   

    verband.   

 

 

     Groete 

     Mnr. C. Herbst 


