
                                       
 
 

Hoërskool Carletonville 
 
 

Nuusbrief 5 van 2018       18 Julie 2018 
 
Geagte ouers, 
 
Ons staan verbaas om te dink dat die eerste helfte van 2018 reeds verby is. Ons heet al die ouers van 
nuwe leerlinge by Callies hartlik welkom en hoop dat u ‘n baie aangename verbintenis met Callies sal 
hê. 
 
Hierdie kwartaal is propvol aktiwiteite, soos u sal sien uit die kwartaalprogram wat by hierdie skrywe 
aangeheg is. Onthou asseblief om die webwerf en die kommunikator te raadpleeg vir inligting rakende 
die skool asook huiswerk wat beskikbaar sal wees op die kommunikator.  
 
 Ons wil graag u aandag ook vestig op ‘n aantal baie belangrike datums: 
 
Die kinders se rapporte kan op Donderdag 26 Julie 2018 by die skool afgehaal word.  Die rapporte sal 
in die saal uitgedeel word tussen 13:00 en 14:00 en dan weer tussen 17:00 en 18:00. Graad 8 en 9 
rapporte sal in die Gimsaal beskikbaar wees. 
 
Ouers, neem kennis dat die personeel op 31 Julie 2018 beskikbaar sal wees in hulle klasse vanaf 
14:00 tot 16:00 indien u u kind se rapport met hulle wil bespreek of ‘n dringende saak het om op te los. 
 
NB!  Neem asseblief kennis dat die skool hierdie dag om 13:00 sluit. 
 
Ek het nog steeds ‘n bekommernis oor die leerders se traak-my-nie-agtige houding t.o.v. leerwerk, 
huiswerk en die assesseringstake wat deur die loop van die jaar ingehandig moet word. Ek doen ‘n 
beroep op alle ouers om die onderwysers te ondersteun so ver dit huiswerk en take betref wat ingedien 
moet word. Baie leerders het nie eens die moeite gedoen om vir die Junie eksamen te leer nie. 
Kommunikeer gerus met die onderwysers en gaan asseblief gereeld u kind se huiswerk na. U sal 
verbaas wees oor die verbetering van leerlinge se prestasie indien u met die onderwysers kan 
saamwerk. 

Tydens die afgelope wintervakansie het al ons matrikulante ‘n winterskool bygewoon. Ons sê graag 
dankie aan almal wat die klasse bygewoon het, veral ook aan ouers wat vakansieplanne moes wysig  
ter wille van ‘n matrikulant. Ons glo dat die resultaat hiervan, net soos die afgelope aantal jare, aan die 
einde van die jaar gesien sal kan word in die leerlinge se uitslae. 
 
Die matrikulante se inskrywings vir die eindeksamen word nou gefinaliseer. Ons wens hulle alle sterkte 
toe met die komende Rekordeksamen wat op Dinsdag 21 Augustus begin. 
 

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 met 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. 
 
Ouers, ons het werklik waar ook u hulp dringend nodig aangesien baie van ons leerlinge laat kom vir 
skool. Sal u asseblief ‘n poging aanwend om toe te sien dat u kind betyds is vir skool. Dit is uiters 
ontwrigtend indien ‘n leerling laat in ‘n klas instap omdat hulle laat is vir skool. Die skool begin stiptelik 
7:30 en ons was genoodsaak in die verlede om die hekke om 7:30 te sluit aangesien leerlinge dit as 
‘n uitdaging gesien het wanneer hulle laat is omdat hulle nie toegelaat is om die eerste periode by te 
woon nie. Dit het ‘n grap geword om laat te wees. ‘n Periode onderrig gaan verlore indien hulle nie in 
die klas is nie. Dit is nie hoe ons die saak wil benader nie – elke oomblik uit die klas gaan onderrig 
verlore. Dit moet nie nodig wees vir die skool om maatreels in plek te stel vir leerlinge wat laat is nie. 
Almal weet dat hulle betyds moet wees vir hul werk of skool. 
 
Ek kan u met trots meedeel dat ons o/15 en eerste rugbyspanne in die uitspeel rondtes van die 
Kampioenskap Trofee liga speel. Die o/14 en 0/16 hokkie spanne is albei liga wenners en speel nou in 
die uitkloprondtes van die Noordvaal liga. Baie geluk aan die spanne en hul afrigters vir baie mooi 
prestasies. 

Die krieketseisoene skop binnekort af en oefentye sal met die leerders bespreek word. Ons sal ook 
begin werk aan die atletiekseisoen vir die leerders wat nie betrokke is by die ander aktiwiteite nie en 
moedig alle leerders aan om te begin oefen vir die 2019 atletiekseisoen. Sukses op die atletiekveld kan 
slegs bereik word indien die atlete reeds vroeg begin oefen. 
 
Dankie ook aan ons onderwysers en leerlinge wat betrokke is by die skool se toneelgroepe. Ons 
toneelaand is Maandag 6 Augustus by die skool. U word hartlik uitgenooi na ‘n aand se tienertoneel 
wat waarborg dat u die aand gaan geniet en heerlik sal ontspan. Tydens die geleentheid sal Callies se 
skool- en spreekkoor ook optree. 
 
Hierdie jaar gaan ons weer ons spog geleentheid, Mej. Callies, in die Burgersentrum aanbied op 6 
September. Die finaliste nooi u hartlik uit om die aand saam met hulle te kom geniet. Kaartjies sal 
beskikbaar wees teen R100 per persoon by die finaliste asook by die ingang die aand van die 
geleentheid. Kom ondersteun ons asseblief. 
 
Graag wil ek ook van die geleentheid gebruik maak om u hartlik te bedank vir die flinke wyse waarop 
sommige ouers gereageer het  om skoolfonds te betaal. Ons waardeer u samewerking opreg. Ons is 
afhanklik van die skoolgelde om ons verpligtinge na te kom en kwaliteit onderrig te verseker. Omdat 
ons die afgelope maandeinde vakansie gehad het, het baie van ons ouers nog nie die skoolgeld vir 
Junie betaal nie. Ons vra tog dat u asseblief u verpligtinge in hierdie verband spoedig sal nakom. 
 
Ouers, baie dankie vir u positiewe gesindheid en ons maak werklik staat op u ondersteuning om ons 
opvoedingstaak suksesvol uit te voer. 
 
Vriendelike groete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
………………………. 

A.G. Meyer ( Hoof ) 
 

 


