
 

 

               

             

01 Februarie 2022 

Geagte Ouers/Voogde 

 

Ons gryp elke geleentheid aan om vir ons leeders ‘n stukkie van die “ou normaal” te gee en daarom het van die 

laerskole in Vanderbijlpark besluit om ons eie VRIENDSKAPLIKE INTERSKOLE ATLETIEKBYEENKOMS te reël.  Daar is 

twee byeenkomste gereël om al die belangstellende skole te akkommodeer en ons byeenkoms gaan plaasvind op 

Vrydag 4 Februarie te Hoërskool Driehoek.   

Ons gee graag die volgende inligting aangaande die dag aan u deur: 

GRAAD RR- EN R-MAATJIES 

 4 Februarie is ‘n gewone skooldag vir hierdie maatjies. 

GRAAD 1- TOT 3-MAATJIES 

 Atlete moet om 07:30 by Hoërskool Driehoek aanmeld. Atlete is die maatjies wat ‘n atletiekbriefie ontvang. 

Die atletiekbriefie sal die items waaraan die atleet moet deelneem, asook ‘n program insluit. 

 Die res van die maatjies kom almal normaalweg skool toe en akademiese onderrig gaan voort.  Die leerders 

kom op die gewone tyd uit. 

 Die onderskeie klasonderwysers het onderneem om die werk wat atlete mis, weer in te haal. 

GRAAD 4- TOT 7-LEERDERS 

 Atlete moet om 07:30 by Hoërskool Driehoek aanmeld.  Elke atleet sal ‘n atletiekbriefie ontvang wat die 

items waaraan hy/sy moet deelneem, asook ‘n program insluit. 

 Die res van die leerders kom NIE Vrydag 4 Februarie skool toe NIE.  Die Intersenfase se personeel moet by 

die byeenkoms werk. 

INDIEN DIT REëN 

 Indien dit deur die loop van die week te veel reën en die veld by Hoërskool Driehoek te nat is, sal die 

byeenkoms vroegtydig afgestel word en dan is dit ‘n normale skooldag. 

 Indien dit deur die nag van 3 Februarie en oggend van 4 Februarie reën, sal ons op die Whatapp-groepe met 

u kommunikeer. 

ATLETE NEEM KENNIS VAN DIE VOLGENDE 

 Dit mag wees dat die atletiekprogram deur die loop van die oggend verander om by veranderde 

weerstoestande aan te pas.  Dus moet atlete die hele tyd tydens die byeenkoms by die spanbestuurders bly.  

Sodoende kan ons verantwoordelikheid aanvaar dat die atlete wel betyds by die verskeie items sal aanmeld.  

Indien ‘n atleet sy/haar item verbeur omdat hulle nie bewus was van ‘n verandering aan die program nie, 

kan die skool nie verantwoordelikheid daarvoor aanvaar nie.  ATLETE, DIT IS DUS BELANGRIK DAT JULLE 

LUISTER NA DIE AFKONDIGINGS EN BY DIE SPANBESTUURDERS BLY. 

 

 

     Groete 

     Mnr. C. Herbst 


