
Nuusbrief  Nr. 8 van 2019     Laerskool Kollegepark 
        Posbus 1777 
        VANDERBIJLPARK 
        1900 
 
          6 Augustus 2019 
 
Geagte Ouer(s)/Voogde 
 

Graag bring ek die volgende onder u aandag: 
 

1. AKADEMIE 
Soos u weet, is en bly akademie ons eerste prioriteit.  Baie dankie vir u ondersteuning aan u kind, veral 
ten opsigte van die skriftelike assessering.  Ons is egter opreg bekommerd oor sommige ouers wat hul 
kind(ers) moontlik onnodig uit die skool hou.  U moet besef dat kontinue evaluering deurgaans 
plaasvind.  As u kind dit misloop, kan dit ook ‘n invloed op sy/haar vordering hê.  Neem asseblief kennis 
dat na afloop van die derde kwartaal se skriftelike assessering op Donderdag 29 Augustus, ons normaal 
voortgaan met klaswerk en geskeduleerde assessering op 3, 5, 10, 12, 17 en 19 September, soos 
deurgegee in die vorige nuusbrief.  Hierdie assessering tel reeds vir die vierde kwartaal wat veels te 
kort is om al die werk sinvol in te pas.  Dus, by herhaling, moet asseblief nie u kind(ers) onnodig uit die 
skool hou nie.  Vermy asseblief ook sover moontlik doktersafsprake gedurende skooltyd. 
 

2. FINANSIES: 
2.1  Skoolfonds: 

Baie dankie aan almal wat alreeds hulle verpligtinge nagekom het en/of getrou nakom, ons het hoë 
waardering daarvoor.  Onthou om asseblief reëlings met ons invorderaar te kom tref indien u 
probleme ondervind, dit voorkom enige moontlike misverstande.  By voorbaat dankie. 

  
 2.2  Rugbyraai: 

Neem solank kennis dat ons graag ‘n rugbyraai fondsinsamelingsgeleentheid wil aanpak.  Die 
fondse wat ons op die wyse in, wil ons aanwend om die leerders se kleedkamers op te knap.  Meer 
inligting in die verband sal later volg. 

 

 2.3  C4C:  
Dankie vir u en u kind se ondersteuning in die verband.  Dit is vir ons ‘n aangename voorreg om 
ook op die wyse ‘n verskil in die lewens van minderbevoorregte kinders in Vanderbijlpark te kan 
maak. 
 

3. GR. 1-INSKRYWINGS EN GR. R-INSKRYWINGS 2020 
3.1  Gr. 1-inskrywings 2020: 

U sal ± 30 Augustus ‘n sms van die Departement van Onderwys ontvang waarin u meegedeel sal 
word of u aansoek suksesvol was of nie. Kontak gerus die skool indien daar nog iemand is wat wil 
inskryf.  

 

3.2  Gr. R-inskrywings 2020: 
        Ons is reeds besig om gr. R-leerlinge vir 2020 in te skryf. Daar is nog net plek vir 22 leerlinge  
        beskikbaar. 
        Alle gr. R-inskrywings moet voor of op 20 September afgehandel wees.  Dankie vir u ondersteuning  
        ook in die verband. 
 

3.3  Gr. RR-inskrywings 2020: 
        Ons is besig met bogenoemde inskrywings vir 2020.  Daar is nog plek vir 4 leerlinge beskikbaar.  
  



4. BUITEMUURSE AKTIWITEITE 
4.1  Kunstefeeste: 

 Baie dankie aan elke kind wat deelneem aan die onderskeie kunstefeeste.  Dankie aan elke ouer   
 se ondersteuning ten opsigte van bogenoemde.  Daar is redelike massadeelname en u hulp en  
 ondersteuning is van onskatbare waarde.  
 

              4.2  Foyer Produksie 2019: 
 Die skoolkoor tree op 13 Augustus saam met die groep ADAM by die jaarlikse Foyer Produksie op.    
 Daar is nog etlike kaartjies beskikbaar teen R115 per kaartjie.  Kontak mev. Louw in die verband. 

        
4.3  Landloop: 

 Baie dankie aan elke atleet wat hard geoefen het en elke ouer wat ‘n Saterdag opgeoffer het om  
 deelname aan die Super 12 moontlik te maak.  Die Liga is tans nog aan die gang en ons wens elke   
 leerder voorspoed toe.  Ons is opreg trots op elke atleet en dankbaar vir ouers se opoffering om 
geleenthede vir ons leerders moontlik te maak.  

 

4.4  Mini-hokkie: 
       Ons mini-hokkiedag vind op Saterdag 31 Augustus plaas. 
 

4.5  Krieket: 
       Geluk aan die volgende seuns met hulle insluiting in provinsiale spanne: 

0/10 Ashton Cachia  0/11 Ruan Coetsee 
  Ruvan Daniel   Rico van der Walt 
  Declan Steinmann    
  André Verster 
  Janko Vrey 
0/12 Ricardo Crous  0/13  Kyle Cutler 
      Anro Nagel 
      Rico Smith 
      Dylan Steinmann 

              4.6  Dans in jou Taal: 
Twee dansgroepe neem eerskomende Vrydag deel aan Dans in jou Taal.  Baie sterkte aan hierdie 
leerders en mag dit vir jul ‘n onvergeetlike ervaring wees. 

 

 4.6  Spesiale vermeldings: 
       Leoné du Plessis en Deanne Williams gaan die skool by die gr. 6- en gr. 7-Spelling Bee  
       verteenwoordig.  Baie geluk aan die twee wat deurgedring het na die volgende rondte.  Ons is  
       voorwaar baie trots op jul. 

 

         5.  SKOOLDRAG 
 Let asseblief daarop dat die vergunning gemaak is dat leerders wat oor provinsiale kleure beskik, die   
 baadjies op Vrydae mag aantrek.  Geen toerhempies of sportspandrag mag aangetrek word nie.  Ons  
 doen ‘n dringende beroep op ouers om ons in die verband te ondersteun.  Indien u kind nie provinsiale  
 kleure vir ‘n sportsoort ontvang het nie, moet hy/sy gewone winterskooldrag op Vrydae aantrek. 
 

 Let daarop dat leerders weer vanaf middel Augustus hul feesklere op Vrydae mag aantrek.  Die   
 feeshempies is by MG Schoolwear, in die dorp, beskikbaar.  Leerders dra ‘n gewone swartbroek of  
 Kollegepark swartbroekie saam met die feeshempie. Geen kniebroeke of “ski-pants” nie.  
 

     
 
 
 



        6.  FOTO’S 
Bestellings vir die groepfoto’s is reeds afgehandel.  Die foto’s sal so gou moontlik aan die leerders   
beskikbaar gestel word.     
Die laaste groepfoto’s van hierdie kwartaal se port- en kultuuraktiwiteite word DV 19  September 
geneem.  U sal finale inligting hieroor voor 19 September ontvang. 
        

        7.  AFLAAI VAN LEERDERS VROEGOGGEND 
Ons versoek dat gr. RR- en gr. R-leerders asseblief nie vroegoggend afgelaai en op hul eie gelaat 
word nie.  Die onderwysers is vanaf 07:15 aan diens op beide terreine.  Die hekkies sal nie voor dan 
oopgemaak word nie. 

 
        8.  LOSLITDAG 

Ons skool gaan die jaar weer bogenoemde ondersteun.  Die plakkertjies om die Loslitdag te 
ondersteun kos R10-00.  Om die plakkertjies te bestel, versoek ons die leerlinge om hulle R10-00 voor 
of op 30 Augustus by hulle onderskeie klasonderwysers in te betaal, sodat ons die plakkertjies op 
Donderdag 5 September vir hulle kan gee. 

           
         9.  ALGEMEEN 
              9.1  Besoeke en afsprake: 

 Moet asseblief nie net by die skool opdaag nie.  Maak ‘n afspraak met die onderwyser voor die     
 tyd.  Ons vra u samewerking in die verband en by voorbaat dankie. 
 Indien u die kantoor kontak om ‘n afspraak te maak, verskaf asseblief die rede vir die afspraak   
 sodat dit sinvol hanteer kan word en professioneel afgehandel kan word.   

        
              9.2  Onvanpaste optrede deur ouers: 

  Ons versoek dat geen ouer die skoolterrein mag betree om ‘n kind aan te spreek nie.  Indien u,   
  of u kind, ‘n probleem met ‘n spesifieke kind ervaar, moet u u kind se voogonderwyser oor die  
  aangeleentheid inlig sodat die skool dit op die regte wyse kan hanteer.  Indien u nie die skool wil  
  betrek nie, moet u dit met die betrokke kind se ouers opneem, maar nie op die skoolterrein nie.   
  U het geen reg om ‘n kind, sonder die medewete van sy/haar ouer(s) op die skoolterrein te kom  
  aanspreek nie.  Ons vra asseblief u samewerking in die verband, aangesien dit vir ons  
  ongaangenaam sal wees om u die skoolterrein te belet. 
 

   9.3  Bloedskenk: 
Die volgende geleentheid om bloed te skenk, is vroeg in September.  Die finale datum sal 
deurgegee word sodra ons dit ontvang het.  Kom ondersteun die projek asseblief. 

  
               9.4  Skoolsluiting op 8 Augustus: 

Die skool sluit eerskomende Donderdag om 13:00.  Ons versoek dat ouers asseblief nie 
leerders sal kom uitteken voor 13:00 nie.   

                   
Dankie vir u voortgesette getroue ondersteuning aan die skool ten opsigte van alles wat ons aanpak en dat 
Laerskool Kollegepark op u positiewe beeld, wat u uitdra, kan staatmaak.  
 
Vriendelike groete 
 
 
 
_______________ 
C.F. HERBST 
HOOF 


