
 

 

21 Januarie 2021 
Geagte Ouers, 
 
IS: HEROPENING VAN SKOLE 
 
Soos u reeds weet het die Departement die aankondiging gemaak dat die opening van die skole uitgestel 
word na 15 Februarie 2021 as gevolg van die tweede vlaag infeksies.  Ons neem kennis hiervan en is 
bewus van die gevare wat hierdie vlaag inhou.  Ons dink ook aan mense wat deur die COVID – virus 
geraak is en spreek ons medelye uit aan die van ons wat vriende en familie aan die dood afgestaan het. 
 
Eerstens wil ek u die versekering gee dat daar waar die tekkie die teer tref, Laerskool Goedehoop op 
hoogte van sake is. Die bestuurpan en baie ander personeel is reeds hard aan die werk om alles in plek 
te kry sodat ons die veranderinge kan bestuur.  Alhoewel die aankondiging gemaak is, is daar egter nog 
geen direktiewe uitgestuur met meer volledige inligting rondom die verandering nie.  Dus kan ons nie 
vir u enige inligting gee rakende die vroeë infasering van die grade nie.  Met die huidige inligting tot ons 
beskikking mag Graad 1 tot Graad 7 slegs op 15 Februarie 2021 begin. 
 
U moet asseblief die volgende in gedagte hou waaroor daar steeds nog onsekerhede is, sodra ons meer 
duidelikheid het, sal ons u in kennis stel. 
 Die Departement werk na ’n 200 dae skoolkalender. Die kanse is dus goed dat die skoolkalender 

gaan verander aangesien die eerste skoolkwartaal se begin met twee weke uitgestel is, die kwartale 
twee weke sal aanskuif.  Wees dus versigtig met u vakansieplanne, datums kan skuif. 

 Daar is nog baie onsekerhede rondom die buitemuurse program. Die Departement het aangedui dat 
oefening wel toegelaat word sonder enige kontak.  Indien enige byeenkomste gaan plaasvind is die 
reël tans dat die byeenkomste sonder enige toeskouers moet wees.  Die verskillende sportsoorte se 
provinsiale besture moet egter nog vergader om meer duidelikheid hieroor te gee.  Ons as skool 
kan geen besluite neem voordat die provinsiale besture nie met ons gekommunikeer het nie. 
Wanneer die skool op 15 Februarie 2021 begin is die meeste van die datums wat beplan was vir 
atletiek reeds verby.  Indien daar wel atletiek sou plaasvind sal nuwe datums aan u gegee word. 
Sodra ons inligting van die provinsiale besture ontvang het, sal ons die inligting met u deel. 

 Die personeel sal ook gereed wees om voort te gaan met afstandsonderrig indien dit nodig sou 
wees. 

 Die Naskoolsentrum is oop en en word bestuur volgens die regulasies soos voorgestel.  U is welkom 
om enige navrae te rig indien u sou belangstel in hierdie diens – Nelda Olivier 082 452 5540. 

 Die Kleuterskool en die onderskeie grade sal afsonderlik in die volgende week kommunikeer oor 
verdere reëlings. Onderskeie reëlings sal deur middel van Whatsapp, E-pos of skrywes geskied.  

 Die skoolkantoor is oop vanaf 25 Januarie 2021.  Enige navrae kan tussen 7:30 en 13:30 gerig word. 

 

 



 

 

 Die klerewinkel sal ook oop wees soos in ’n vorige skrywe genoem, op die volgende tye: 

o Maandag, 25 Januarie 2021 om 12:00 – 14:00; 

o Dinsdag, 26 Januarie 2021 om  12:00 – 14:00; 

o Woensdag 27 Januarie 2021 om 16:00 – 18:00;  en 

o Vrydag 29 Januarie 2021 om 12:00 – 13:00. 

 Belinda Muller is ons nuwe konsessiehouer by die Snoepwinkel, ons oorweeg dit om die 

Snoepwinkel beskikbaar te stel wanneer die skole open. Meer inligting sal aan u gegee word 

wanneer die finale besluit geneem is. 

Dit is vir ons as skool belangrik dat u die volgende moet besef.   Die skool en sy bestuur is bewus van 
die moeilike omstandighede wat u moet trotseer as gevolg van al hierdie onsekerhede.  Al wil ons hoe 
graag, kan ons nie verander aan hierdie vereistes wat aan ons gestel word nie, ons kan en wil nie 
kortpaaie vat nie, dit kan vir ons groot probleme op die hals haal.  Ons kan u wel van die volgende 
verseker; sterk leierskap van die skoolbestuur asook die beheerliggaam. Ons staan nie stil en wag vir 
dinge om te gebeur nie, ons beplan en tree proaktief op. Ons sal deurlopend met u kommunikeer sodat 
u op hoogte van sake bly.  Indien daar enige onsekerhede is, moenie huiwer om ons te kontak nie.  Ons 
is gefokus op kernsake, om kinders veilig te hou en te onderrig sodat hulle die nodige kennis kan opbou 
vir die volgende graad.  Ons het ’n personeelkorps wat regtig omgee en bereid is om die ekstra myl te 
stap. 
 
Ons wens u sterkte toe vir die jaar.  Mag u die moed en die vasberadenheid hê om elke uitdaging met 
durf aan te pak.  Mag u en u gesin geseën wees met die wete dat ons Vader ons nooit alleen sal laat 
nie. 
 
Goedehoop-groete, 

 
 
 

____________________    
Mnr G.J. van Niekerk    
HOOF      
 

 
 
 


