
                                                                                                
 

Nuusbrief 1 van 2019                29 Januarie 2019 
 

Geagte Ouers 

 

Aan die begin van die nuwe jaar wil ons graag die hoop uitspreek dat 2019 vir u ‘n baie geseënde 

en voorspoedige jaar sal wees. Ons vertrou dat ons Hemelse Vader ook die werk wat by die skool 

gedoen word, sal seën en dat dit met elke leerling net goed sal gaan. Ons wil verder ook graag die 

ouers van alle nuwe leerlinge in ons ouergemeenskap verwelkom, en in besonder ‘n hartlike 

welkom aan al ons Graad 8 – ouers. Ons glo dat u ‘n aangename verbintenis deur u kind met 

Hoërskool Carletonville sal hê. Ons deure staan oop vir u en geen probleem is te groot of te klein 

om opgelos te word nie. Kom sien ons gerus indien ons van hulp kan wees. 

 

Ons wil graag ons matriekulante van 2018 geluk wens met hulle uitslae. Ons wil graag ook al 

daardie onderwysers waarvan die leerlinge so goed presteer het, en wat so hard gewerk het 

gedurende 2018, van harte geluk wens. ‘n Besondere woord van geluk aan Roelien van der Merwe 

wat 7 onderskeidings behaal het. Sy is ook aangewys as die top presteerder in die Merafong 

area met ‘n gemiddeld van 85,7%. Sune Lewitton behaal vier onderskeidings. Die slaagsyfer van 

verlede jaar se matrikulante is 98 % soos u al reeds in die koerant kennis geneem het. Die 

persentasie leerlinge wat die geleentheid het vir verdere studie is 97%. Weereens geluk aan die 

matrieks en in besonder aan die matriekpersoneel wat so hard gewerk het om hierdie puik 

resultate te laat realiseer. 

 

Daar is egter heelwat ander sake wat dringend aandag verdien: 

 

1. Handboeke 

 

Leerlinge wat die handboeke van die skool kry, aanvaar volle verantwoordelikheid daarvoor en sal 

vir verlore/gesteelde handboeke moet betaal. Ons wil graag vra dat u ons sal help deur toe te 

sien dat die leerlinge die handboeke met plastiek oortrek en dat stewige tasse deur die 

leerlinge gebruik word. Handboeke het die afgelope paar jaar geweldig duur geword en dit is 

uiters noodsaaklik dat die handboek goed opgepas moet word. Indien leerders nie hul handboeke 

ingedien het by die skool aan die einde van die vorige jaar nie, sal geen handboek aan hulle 

uitgereik word totdat die vorige graad se handboeke ingedien is. Hierdie is egter ‘n 

Departementele reëling.  

 

2. Skrifte 

 

Alle leerlinge het saam met die 2018 rapport ‘n skryfbehoeftelys ontvang vir die boeke wat hulle 

vir 2019 sal benodig. Graag wil ons u vra dat alle boeke oorgetrek sal word.  In sommige vakke is 

die leerlinge wel versoek om die dik hardeband swart boeke te koop, maar dan sal daardie boeke 

oor ‘n periode van twee jaar gebruik kan word. Dit kan veral voorkom dat leerlinge in graad 11 

gevra word om ‘n swart hardeblad boek te koop, sodat dit ook in graad  12 gebruik kan word.  



 

3. Atletiek/Huissport 

 

Ons het so bietjie afgewyk van die normale huissport formaat en dag 2 en 3 van die eerste week 

gebruik om die huissport af te handel. Die atlete wat ná die huissport verder gaan met atletiek 

moet asseblief die skool se atletiekdrag aanskaf. Navrae kan aan Mnr. S.P. Botha gerig word.  

 

Tans is ons volstoom besig met oefening en die atlete moet asseblief elke middag kom oefen. 

Alle atlete meld by hulle afrigters aan vir gespesialiseerde oefening tot 16:00. 

 

Belangrike atletiekdatums is in die skool se dagboekie, maar vir u gerief noem ek dit net 

kortliks: 

 

Vrydag 25 Januarie – Vriendskaplik Callies - Tuis 

Dinsdag 5 Februarie – Cluster byeenkoms – Tuis (Geen skool op hierdie dag) 

Saterdag 9 Februarie – Prestige byeenkoms - Tuis 

 

Ons wil hiermee ook ‘n beroep op u as ouers doen om u kinders aan te moedig om gereeld die 

oefeninge by te woon. Ons nooi u om die tuis atletiekbyeenkoms (wat ‘n middag-aand-

byeenkomste is) na baie mooi atletiek te kom kyk. 

 

4. Sporttoere 

Al ons rugbyspanne sal gedurende die Aprilvakansie ‘n toer meemaak ter voorbereiding vir die 

Winterseisoen. Ons het u as ouers en ondersteuners baie nodig om hierdie toer ‘n sukses te 

maak.  Ongeveer 150 van ons leerlinge is betrokke by hierdie toer. Die rugbyspelers sal vanaf 2 

tot 7 April tuis wees by Nyati vir ‘n rugbyweek. 

 

Ons wil graag hierdie spanne baie sterkte toewens vir hul voorbereiding. Ons sien uit na ‘n baie 

opwindende winterseisoen. Die afrigters en spelers se entoesiasme voorspel beslis mooi uitslae. 

 

5. Skooltye en die Dagprogram 

 

Ons skool sal weer hierdie jaar hou by die skooltye van die verlede en dit is wel soos volg: 

Die skool begin daagliks om 7:30. Leerlinge wat laat by die skool aankom sal nie toegelaat word 

om die eerste periode by te woon nie aangesien dit uiters steurend is indien leerders laat is vir 

klas. Hulle sal die tweede periode toegelaat word om by hul klasse aan te sluit. 

Die skool se hekke sal om 7:30 gesluit word en slegs die klein hekkie by die kantoor sal gebruik 

kan word om op die terrein te kom. Laatkommers moet by die kantoor aanmeld. 

U sal ook in die toekoms op u kind se rapport sien hoeveel dae hy/sy laat was by die skool.  

Die skool sal elke dag om 14:00 uitkom behalwe Vrydae wanneer die skool om 13:30 sluit. 

 

6. Skoolfonds 

 

Die Bestuursliggaam het aan die einde van 2018 op ‘n ouervergadering toestemming ontvang om 

die skoolfonds as volg vas te stel vir 2019: 

 

1. Die skoolfonds vir 2019 is as volg: 

 

R 1080.00 per kind per maand vir ‘n graad 8- 11 leerder = R 11 880.00 per jaar; 



R 1100.00 per kind per maand vir ‘n graad 12-leerder     = R 12 100.00 per jaar; 

 

2. Daar is DRIE maniere waarop dit betaal kan word: 

a. Die skoolfonds kan as ‘n eenmalige bedrag vooruit betaal word voor die einde van 

Februarie.  

b. U kan die skoolfonds kwartaalliks vooruit betaal. 

c. U kan die skoolfonds maandeliks vooruit betaal. 

3. Daar is ongelukkig geen afslag vir die eenmalige betaling van skoolfonds aan die begin van 

die jaar nie.  

4. Aansoekvorms vir die vrystelling van skoolfonds is, soos in die verlede, by die kantoor 

beskikbaar.  Ouers wat in die verlede vir beurse gekwalifiseer het, sal waarskynlik weer 

kwalifiseer. As die bruto jaarlikse verdienste van beide ouers minder as 10 maal die 

jaarlikse skoolfonds is kwalifiseer u om nie skoolfonds te betaal nie. As beide ouers se 

jaarlikse bruto inkomste meer as 30 maal die jaarlikse skoolfonds is, kwalifiseer u nie om 

vrystelling van skoolfonds nie. Indien u enigsins twyfel oor u posisie, kom sien me. 

Suzanne Moolman so spoedig moontlik by die kantoor. Sy sal u graag help.  

5. Onthou skoolfonds is vooruit betaalbaar as u maandeliks/kwartaalliks wil afbetaal– 

verder, as u vir ‘n beurs wil aansoek doen, moet u dit so spoedig moontlik doen voor 

einde Februarie.  

6. Die aansoek om beurse bly u verantwoordelikheid ! 

 

7. Skoolbesoek 

Dames en here, die skool gaan streng beheer uitoefen oor afwesighede aangesien ons heeltemal 

te veel afwesighede in 2018 gehad het. Ons maak staat op u ondersteuning sodat leerlinge by die 

skool sal wees. Afwesighede beinvloed u kind se akademiese prestasie geweldige, veral in graad 

11 en 12. 

 

Soos in die verlede, is hertoelating vir hierdie jaar beïnvloed deur verlede jaar se skoolbesoek. 

Onthou dat leerlinge slegs van die skool af verskoon word indien u vooraf met die hoof of 

adjunkhoofde gereël het en dan moet u asseblief ‘n afwesigheids-/doktersbrief saam met u kind 

stuur as hy/sy weer die skool bywoon. Leerlinge word slegs van toetse of eksamens verskoon as 

hulle ‘n doktersbrief inhandig sodra hulle weer by die skool is. 

 

Indien dit vir u nodig sal wees om u kind gedurende die skooldag by die skool te kom haal, moet u 

minstens ‘n dag (24 uur) vooraf met Mnr. Le Roux of Me Le Roux in hierdie verband reël en dan 

self die kind by die skool kom kry. Teken asseblief die leerling uit in die skoolbesoekregister wat 

by die sekretaresses gehou word. 

Ons wil tog by herhaling versoek dat u ter wille van u kind nie doktersafsprake sal reël voor 

14:00 nie. Neem kennis dat ons nie u kind gaan roep gedurende periodes nie. U kind het die skool 

se kloktye in sy/haar dagboek en daarom versoek ons dat u dit met die kind sal reël om 

hom/haar te kom haal aan die einde van ‘n periode. Anders sal u bereid moet wees om ‘n rukkie te 

wag. 

 

Moet asseblief nie vir ons siek kinders skool toe stuur nie. Ons het nie die nodige medisyne of 

kennis om na u siek kind om te sien nie. 

 

 

 

 



8. Prysuitdeling 2019 

 

Ons nooi u hartlik uit na die prysuitdelingsfunksie op DONDERDAG 7 FEBRUARIE 2019. 

Tydens die prysuitdelingsfunksie word ons leerlinge van grade 9 -12 beloon vir hul prestasies 

gedurende 2018.  

 

Ons sal hierdie jaar ook weer, soos in 2018,  ‘n prysuitdeling aan die einde van die jaar hou slegs 

vir die graad 12-leerders. Dit sal plaasvind op  Donderdag 17 Oktober 2019. 

 

9.  Vakansietye: 

 

Neem asb. kennis van die skoolvakansies en tref betyds u reëlings vir 2018 sodat dit nie ‘n 

verleentheid word as u vakansie in skooltyd plaasvind en u kind skoolwerk misloop nie. 

  

Eerste kwartaal: Skool sluit : 15 Maart om 10:30 

Tweede kwartaal: Skool open: 2 April om 7:30 en  

                                      Sluit: 14 Junie om 10:30 

Derde kwartaal: Skool open: 9 Julie om 7:30 en 

                                    Sluit: 20 September om 10:30 

Vierde kwartaal: Skool open: 1 Oktober om 7:30  

                 Sluit: 4 Desember 

 

 

10.   Eksamentye: 

 

Eerste kwartaal: Daar sal ‘n formele toetsreeks ingeruim word vir alle grade gedurende die 

eerste termyn. 

Tweede kwartaal: Alle grade – Begin Maandag 27 Mei 

     Eindig Vrydag 14 Junie 

Derde kwartaal: Graad 12  Rekordeksamen – Begin Donderdag 22 Augustus 

                            Eindig Vrydag 20 September 

Vierde kwartaal: Grade 8 tot 11 – Begin Maandag 4 November 

            Eindig Woensdag 4 Desember 

 

L.W.  * Die datums vir die eksamens mag skuif a.g.v. Departementele vraestelle wat geskryf gaan 

word. 

 

Ons vra alle ouers se samewerking om asseblief te help dat leerlinge behoorlik voorberei het vir 

elke toets en eksamens. 

 

 

11. Webwerf en Kommunikator: 

 

Ons skool se webwerf (www.callies.co.za) en Kommunikator is aktief en u kan gerus hierop 

inskakel en dit sal verseker vir u ‘n groot verrassing wees om te sien wat is alles daarop. Vind 

aangeheg by hierdie nuusbrief inligting en instruksies om die kommunikatorstelsel te laai en te 

gebruik . Op die oueraande sal u baie meer breedvoerig hieroor ingelig word, Die leerders se 

huiswerk sal ook van Vrydag 25 Januarie op die stelsels beskikbaar wees en u kan gerus 

kontroleer of die huiswerk gedoen is.  

 

http://www.callies.co.za/


12.  Selfone  

 

Die skoolterrein is ‘n selfoon vrye sone. Die skool neem geen verantwoordelikheid vir enige 

selfone wat wegraak of gesteel word nie. Selfone wat sigbaar is in die klas of die terrein sal 

gekonfiskeer word en slegs ouers sal toegelaat word om die selfone by die skool te kom kry. 

Selfone moet afgeskakel wees en in u kind se tas geberg wees.   

 

Ons wens u alle voorspoed toe vir 2019. Mag hierdie jaar vir die skool, elke leerling en ouer ‘n 

wonderlike en geseënde jaar wees. 

 

Vriendelike groete. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

 A.G. Meyer  (Hoof) 
 

 

 

 


