
 
 

HOëRSKOOL CARLETONVILLE 

 
 
Nuusbrief  3 van 2018                16 April 2018 
                           
 
Geagte Ouers, 
 
Voordat die tweede kwartaal te ver gevorder het, wil ek graag by wyse van hierdie skrywe ‘n paar 
belangrike skoolsake onder u aandag bring.  
 

1. Winterdrag 
 

Die jaar het aangestap en ons is al ver gevorder in die herfs van 2018. Daar is selfs al 
soggens ‘n “byt” in die lug. Om hierdie rede wil ons u kennis gee dat die leerlinge vanaf 
Maandag 30 April die skool se wintersdrag skool toe moet aantrek. Vir leerlinge wat nie 
presies weet wat die skool se wintersdrag is nie, gee ek ‘n kort opsomming, (hoewel dit ook in 
die kind se kompasboekies gesien kan word): 

 
Vir meisies:  
 
‘n Langmou skoolhemp met ‘n groen skooldas. 
‘n Groen skool langbroek. (In plaas van die langbroek, kan ook ‘n groen skoolromp gedra 
word, maar dan met dik swart broekkieskouse). 
‘n skooltrui en/of skoolbaadjie. 

 
Vir seuns: 
 
‘n Grys boordjiehemp met ‘n groen skooldas. 
‘n Grys langbroek. 

‘n skooltrui en/of skoolbaadjie. 
 

2. Wintersport: 
Ons wintersportprogram het nou in alle erns begin en daarom is dit nodig dat u moet weet van 
die reëlings i.v.m. die verskillende sportsoorte. 

 
 

2.1 Netbal 
Oefentye & kleredrag: 
Ons dogters oefen Dinsdae en Donderdae direk na skool (14:00 tot 16:00). Indien dit nodig 
sou wees dat daar ekstra oefeninge gereël moet word, sal die afrigters dit met die onderskeie 
spanne, waarop dit van toepassing is, reël voordat hierdie oefeninge ingepas word. Indien 
netbalwedstryde op ‘n Donderdag gespeel word, sal die oefeninge na Maandae en Woensdae 
verskuif word. Die onderskeie afrigsters sal vroegtydig hierdie reëlings via die kinders na u 
deurgee. 
Die 1ste netbalspan oefen op Dinsdae en Donderdae (14:00-16:00) 
Vir oefeninge moet die leerlinge geklee wees in gemaklike oefenklere – asseblief net nie in 
skooldrag nie ! Tekkies is ‘n voorvereiste vir oefeninge op ons netbalbane omdat die kinders 
blase onder hul voete ontwikkel as hulle met ander skoene oefen. 



Reisreëlings: busse word gereël vir wegwedstryde en inligting i.v.m. vertrek en aankomstye 
sal vroegtydig aan die leerlinge gegee word.  
Die eerste span se uitrusting word voorsien. Die res van die spanne / ouderdomsgroepe 
moet hul eie netbalrokkies aanskaf wat by Power Sports beskikbaar is. 
Die ligarooster vir die jaar: - Sien die skool se kwartaalprogram 

 
2.2 Hokkie: 

Ons reëlings is die volgende: 
Oefentye is soos vir netbal – Dinsdae & Donderdae 
Kleredrag is vir oefeninge soos vir netbal, maar vir wedstryde geld die volgende: 
‘n Groen Callies broekie met groen kouse. Die geel Callies gholfhempie word  hiermee saam 
gedra en verkieslik swart hokkie tekkies. 
Speelsters moet mond- en skeenskerms dra. 
Reisreëlings is soos vir netbal. 
Die ligarooster is by die afrigters en sal ook op die kwartaalprogram verskyn. 
 

2.3 Tennis: 
Oefentye: Maandae & Woensdae 14:00 tot 16:00 

      
Drag: ‘n Sporthempie met ‘n swart kortbroek en tennisskoene. Elke speler moet sy/ haar eie 
rakket hê. 

 
2.4 Rugby: 

Oefendrag: ‘n Rugbybroek (verkieslik een wat met ‘n toutjie vasmaak en nie ‘n rek het nie, ‘n 
oefen rugbytrui en nie ‘n T-hemp wat kan skeur nie asook rugbystewels en -kouse. Leerlinge 
moet tog asb. ook ‘n sweetpak en tekkies aantrek na afloop van die oefeninge sodat hulle nie 
siek word nie. 

 
Oefentye: alle spanne: Dinsdae en Donderdae van 14:00 tot 16:00. Indien addisionele 
oefensessies nodig is, sal die afrigters met die onderskeie spanne reëlings tref. 

   
Reisreëlings: Net soos vir netbal en hokkie. 
NB – aan alle sport spanne: 

 
Ons wil tog graag versoek dat spelers ‘n skool sweetpak aanskaf en gereeld gebruik. Dit is 
veral na oefeninge en wanneer gereis word noodsaaklik. Sweetpakke kan by Power Stores 
aangekoop word. 
 

 
2.5 Gholf: 

Oefentye : Vrydae as die baan beskikbaar is, of anders Woensdae net na skool op die dae 
waarop daar nie ligawedstryde gespeel word nie. 

 
Die spanne vertrek vanaf die skool. Die wedstryde eindig ongeveer 18:15 Indien u wil, kan u 
self u kind by die bane gaan haal na afloop van wedstryde, anders bring ons die leerlinge 
weer terug skooltoe en u kan hulle dan by die skool kom afhaal teen so ongeveer 18:30. 
 
 
 

 
3. Rapporte 

 
Rapporte sal op Donderdag 19 April 2018 beskikbaar wees. Die afhaal van rapporte sal 
tussen 13:00 en 14:00 plaasvind vir daardie ouers wat nie in die aand rapporte kan kom 
afhaal nie. Die skool sal om hierdie rede dus Donderdag om 13:00 sluit. Ons sal ook 
vanaf 17:00  tot 18:00 by die skool wees om rapporte uit te gee vir ouers wat van die 
werk af kom.  
 
Die graad 10 tot 12 leerlinge se rapporte kan in die skoolsaal  afgehaal word, terwyl die graad 
8 en 9 leerlinge se rapporte in die gimsaal beskikbaar sal wees. . Al die onderwysers sal daar 



beskikbaar wees. Indien u dalk u kind se vordering met hulle wil bespreek, is u hartlik 
welkom, trouens ons nooi u juis graag om die onderwysers te kom besoek. Die 
kwartaalprogram en die assesseringsprogram sal ook saam met die rapporte aan u voorsien 
word. 
 
Ek wil dit graag onder u aandag bring dat, indien u nie die oueraand kan bywoon nie, u kind 
se rapport vir presies een week in die kantoor beskikbaar sal wees as u dit wil kom afhaal.  
Ouers moet die rapporte persoonlik in die kantoor kom afhaal, want u moet vir die ontvangs 
daarvan teken. 
 

     4.  Handboeke 
 
 Wanneer leerlinge die skool verlaat is dit noodsaaklik dat alle handboeke terug besorg moet  

word aan die skool. Daar is baie geld gespandeer aan handboeke en ons kan nie bekostig 
om handboeke te verloor nie. Die prosedure wat gevolg moet word is as volg: Die leerling 
neem sy / haar handboeke na Me. du Preez en handig die handboeke persoonlik by haar in. 
Me. du Preez sal die handboeke kontroleer en die handboeklysie afteken en bevestig dat alle 
handboeke ingedien is voordat ‘n oorplasingskaart aan die leerling oorhandig word.Ouers, 
help ons asseblief om toe te sien dat alle handboeke terugbesorg word.  
 
In dieselfde asem wil ek byvoorbaat vra vir u ondersteuning wanneer handboeke aan die 
einde van die jaar teruggehandig moet word. Sal u asseblief so gaaf wees om seker te maak 
dat u kind al hul handboeke terughandig gedurende die November eksamen. 

 
 

5. Skoolbywoning 
 
Ouers, wat die skool bywoningsyfer van leerlinge betref, is daar egter ruimte vir verbetering 
en ek wil u aanmoedig om toe te sien dat die leerlinge getrou skool sal bywoon veral nou dat 
daar twee lang naweek voorlê. Indien ‘n kind een dag se werk verloor, het dit ‘n invloed op die 
kind se prestasie – veral in vakke soos Wiskunde, Wetenskap en Rekeningkunde. Ons maak 
staat op u ondersteuning om toe te sien dat leerlinge nie vir enige onbenullige rede tuis bly 
nie.  

 
     6.  Kwartaalprogram 
 
 Vind aangeheg asseblief die tweede kwartaal program vir u kennisname. 
 
     7.  Skoolfonds 
 
 Baie dankie aan al die ouers wat so flink hul skoolfonds betaal. Daar is egter nog heelwat 

ouers wat hul verpligtinge moet nakom. Die skool is baie afhanklik van die skoolfonds vir die 
effektiewe bestuur van die skool sowel as salarisse en om kwaliteit onderig te verseker. Ons 
maak staat op u samewerking.  

 
 
     8.  Eksamenvraestelle 
 

NB! Leerlinge sal op 26 April die derde eksamen vraestel skryf wat deel is van die Junie 
eksamen. Ouers moet asseblief toesien dat leerders op die dag by die skool is om die 
vraestel te skryf. Die eerste – sowel as die tweede taal vraestelle word op die dag 
geskryf. Daar is nie weer ‘n geleentheid om die vraestelle te skryf nie en daarom is dit so 
belangrik dat alle leerlinge by die skool moet wees. 
 

 
 

 
Vriendelike groete. 

 
 



 
 
 
 
…………………….. 
A.G. Meyer (Hoof) 

 

 
 


