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Geagte ouers,  
 
‘n Baie bedrywige atletiekseisoen is nou iets van die verlede. Ons is trots om te kan sê dat 
21 van ons atlete gekwalifiseer het vir die D2 - kampioenskappe wat op Saterdag 24 
Februarie 2018 in Krugersdorp plaasgevind het. Drie van ons atlete het egter ook 
gekwalifiseer vir die Suid Gauteng kampioenskappe. Ons is baie trots op ons atlete wat hul 
uitstekend gekwyt het van hul taak.Ons sal graag weer in die laaste deel van hierdie jaar ons 
atlete wil voorberei vir die 2019 atletiekseisoen. Moedig asseblief u kind aan om deel te word 
van die voorbereiding. Baie dankie aan al die ouers vir u ondersteuning tydens ons Prestige 
byeenkoms wat op Vrydag 9 Februarie plaasgevind het. Baie dankie aan Mnr. Ernest Beeby 
en Mnr. Johan Els van “Bestdrive” wat ons atletiekbyeenkoms geborg het. Ons waardeer 
hulle belangstelling en ondersteuning vir Callies geweldig baie. 
 
Ons winterprogram het reeds afgeskop en ek wil ons ouers aanmoedig om in groot getalle 
ook daar betrokke te wees. Met u ondersteuning gaan ons kinders ook hulle aktiwiteite 
geniet en daarin presteer. Baie sterkte ook aan die afrigters en hul spanne. Ons sien weer 
uit na ‘n opwindende winterprogram. Die eerste wedstryde is reeds op Saterdag  
24 Februarie gespeel te Hoërskool Wonderfontein.  Ons sal ook weer op 24 Maart te 
Hoërskool Carel de Wet in Vanderbylpark deelneem aan ‘n wintersportdag. Graag wil ek ook 
ons rugby afrigters en –spelers baie sterkte toewens vir hul toer na die Hansie week te 
Naboomspruit wat vanaf 2 tot 7 April sal plaasvind. 
 
Ouers, neem asseblief kennis dat die sms - stelsel in plek is om u op hoogte te hou van alle 
dissiplinêre sake en aktiwiteite by die skool. Sal u asseblief so gaaf wees om u kind se 
voogonderwyser, of die kantoor in kennis te stel indien u selnommer verander? Ons sal u 
graag op hoogte wil hou van enige verwikkelinge rakende u kind indien nodig. Dit is vir my 
belangrik dat daar goeie kommunikasie moet bestaan tussen ouers en die skool.  
 
Ons het reeds oorgeskakel na die nuwe administratiewe stelsel (SASAMS) en dit is veral 
belangrik dat u sal oplet na die volgende: Alle leerders sal moet sorg dat hul SBA take deur 
die loop van ‘n termyn ingehandig word. Indien ‘n leerder nie sy / haar take inhandig en 
punte word afgeteken aan die einde van die termyn, daar geen tweede geleentheid sal wees 
om take in te handig nie. Sodra die punte ingelees is en afgeteken is, sal geen veredere 
geleenthede beskikbaar wees en die leerder sal nul kry vir die taak. Hierdie punte word deur 
die Gauteng Onderwys Department as finaal beskou. Dit is elke leerder se 
verantwoordelikheid om toe te sien dat take ingedien word. 
 
U kind se huiswerk verskyn op die Kommunikator en u kan monitor of die huiswerk gedoen 
word. Ek wil u graag aanmoedig om die Kommunikator af te laai op u selfoon of rekenaar. U 



sal deeglik op hoogte wees van alle aktiwiteite by die skool. Die prosedure vir die aflaai van 
die Kommunikator word by hierdie nuusbrief ingesluit.  
 
Ouers, onthou asseblief dat wanneeer ‘n leerling die skool verlaat, slegs die ouers of die 
leerling handboeke terug handig by die skool. Alle handboeke word deur Me. Du Preez 
uitgereik en moet ook by haar ingegee en afgeteken word. Indien enige ander persoon die 
handboeke probeer indien, sal die handboeke nie aanvaar word nie. U sal verantwoordelik 
gehou word vir die koste van die boeke indien ons nie die handboeke ontvang nie. 
 
Wanneer leeringe uitgeteken word is die volgende prosedure van toepassing: 
 
Ons merk dat daar toenemend al hoe meer leerders gedurende skoolure uitgeteken word vir 

afsprake wat na skool nagekom kan word. Dit is vir die skool en vir u kind baie belangrik dat 

hy of sy nie onderrigtyd misloop nie. Ons wil dus die ouers inlig van die prosedure wat in die 

toekoms gevolg gaan word indien u kind gedurende skoolure die skool wil verlaat. 

Indien die leerder gedurende skoolure ‘n afspraak moet nakom, moet u ‘n brief saam u kind 

stuur wat die situasie verduidelik. Die leerder neem die brief na die graadvoog wat na 

bevestiging aan hom of haar ‘n uittekenbrief gee wat deur elke vakonderwyser waar die 

leerder nie teenwoordig gaan wees nie, geteken moet word.Alle huiswerk / take wat die 

leerder tydens die periode(s) waarvoor uitgeteken word, sal deur die vakonderwyser op 

hierdie vorm aangeteken word. Nadat die vorm voltooi is, word dit na die hoof of adjunk-hoof 

geneem wat dan toestemming sal gee om die terrein te verlaat. In die geval waar ‘n leerder 

siek voel, moet hy of sy by die graadvoog aanmeld en dieselfde prosedure word dan gevolg. 

Die skool sal u skakel om die leerder te kom haal. 

Graag wil ek ook baie dankie sê  aan al ons leerders en ouers vir al die ondersteuning en die 
positiewe gesindheid wat ons geniet het die afgelope termyn. Ons leerders is sterre en die 
klein aantal dissiplinêre verhore en dissiplinêre optredes getuig van gedissiplineerde 
leerlinge wat gefokus is op dit wat belangrike is. Ouers, u speel ‘n geweldige belangrike rol 
in die lewens van ons kinders en u positiewe houding word gereflekteer in die houding van 
die leerders by die skool.  
 
Die beheerliggaam verkiesing is ook nou iets van die verlede en met trots kondig ek die 
beheerliggaam aan wat u as ouers gekies het om die leerders, ouers en die skool te 
ondersteun en lei vir die volgende drie jaar. Ouer lede verkies is: 
 
Ouers: 
 Mnr. Ralph Martinez  Mnr. Gert Nagel  Mnr. Michael Fourie 
 Mnr. Jaco Ludick  Me. Maryna Fourie  Mnr. Mossie Lewitton 

Mnr. Danie de Wet       Mnr. Manie du Plessis Mnr. Wimpie Schroeder 
 

Leerlinge: 

 Franco Scroeder  Thato Nthlare   Conner Doran 

 
Baie geluk aan hierdie ouers en baie dankie vir u bereidwilligheid om hierdie belangrike taak 
aan te pak.  
 
Aan die einde van die eerste kwartaal wil ek graag al ons ouers hartlik bedank vir u 

ondersteuning tydens die atletiek byeenkomste en wintersport geleenthede tot dusver. Dit is 

opmerklik hoeveel ouers hul kinders ondersteun en dit beteken soveel vir u kind indien u 

langs die veld staan en ondersteun. Baie dankie !! 



Die skool sluit Woensdag 28 Maart 2018 om 10:30 en ek wil u ook aanmoedig om toe te 

sien dat u kind skool getrou sal bywoon tot op die laaste dag. 

Baie dankie aan ouers wat hul skoolfonds so gereeld betaal. Daar is egter nog heelwat 
ouers wat nie hul verpligtinge nakom nie en ons het u ondersteuning in hierdie verband ook 
dringend nodig. Dit is vir my ‘n groot bekommernis, want die skool kan nie funksioneer 
sonder u bydraes nie. Let wel dat daar vir u gerief ‘n kaartmasjien by die skool beskikbaar is 
vir die betaling van skoolfonds. Maak gerus daarvan gebruik. 

Ouers, vir die wat die geleentheid het om met vakansie te kan gaan, bestuur veilig asseblief! 

 
Vriendelike groete. 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

……………………….. 
  A.G. Meyer (Hoof) 
 


