
 

 
UITGAWE 04           12 MAART 2021 

1. VERJAARSDAE 
 
Baie geluk aan die volgende leerders wat 
gedurende die week verjaar. Mag julle ‘n 
wonderlike nuwe lewensjaar hê. 
 

12 Maart: Raine Bridges 
  Gert van der Merwe 
  Henco van Zyl 
13 Maart: Chandré du Plessis 
  Louis du Plessis 
  Angelique Ferreira 
  Chris van Schalkwyk 
  Dawid Venter 
15 Maart: Ewaldt Toerien 
16 Maart: Kayla Venter 
17 Maart: Mikayla Smit 
  Johan van Aswegen 
  Zené van Heerden 
18 Maart: Chanté Pelser 

 

2. GR 0/00/000 
 
Nuus uit Goegieland. 

Hier in Goegieland gebeur nou ŉ klomp 

dinge. Ons verjaardsdagpartytjie verlede 

Vrydag was gelaai met pret. Die krag het 

ons gelukkig nie in die steek gelaat nie, 

maar ons wil weereens vir die ouers wat 

gehelp het met kragopwekkers, brandstof 

en kontantbydrae baie dankie sê. Julle het 

ons oorweldig – baie, baie dankie! 

Ons is ook baie besig met ons eerste 

assessering van 2021. Maats moet asseblief 

elke dag by die skool wees. Ons neem 23 en 

24 Maart ons kleuterskoolfoto’s. Inligting sal 

nader aan die tyd verskaf word.  

Die gehoortoetse wat die afgelope week 

plaasgevind het, het goed afgeloop. 

Weereens baie dankie vir jul getroue 

ondersteuning.  

Groete uit Goegieland. 

3. BEHEERLIGGAAMVERKIESING 

Baie dankie aan elke ouer wat hulself 

beskikbaar gestel het om op die skool se 

beheerliggaam te dien. Die volgende ouers 

het hulself beskikbaar gestel: 

 Danie Lesch 
 Etienne Rossouw 

 Fred Toerien 
 JP Van Niekerk 
 Ludwig Van Niekerk 
 Marius Coetzer 

 Philip Luwes 
 Wicus Breed 

 
Ons wil dit regtig weer op u hart druk om 

aan die verkiesing deel te neem. Hierdie is 

ŉ baie belangrike proses wat nie geminag 

mag word nie. Verkiesing geskied Dinsdag 

16 Maart 2021 vanaf 06:30 – 19:00. 

4. BUITEMUURSE AKTIWITEITE 

U het die afgelope paar weke baie inligting 

ontvang rakende die buitemuurse 

aktiwiteite wat weer by die skool hervat 

word. Maak asseblief seker dat u bekend is 

met al die inligting. Indien daar enige 

onduidelikheid is rondom enige aktiwiteit, 

moenie huiwer om die skool te kontak nie. 

Die Departement van Onderwys is besig met 

konsultasies rakende die speel van 



wedstryde tussen die onderskeie skole. Ons 

is positief en ons hoop om binnekort die 

groenlig te ontvang om weer aan 

kompetisies en wedstryde teen ander skole 

deel te neem.   

5. WHATSAPP BROADCAST 

Om vinnig vir u as ouer ‘n boodskap te stuur 

was met tye ‘n groot kopseer.  Sms’e lewer 

nie noodwendig dadelik af nie of soms glad 

nie!  Goedehoop gaan dus van Whatsapp 

Broadcast gebruik maak.  Sou bv. ‘n 

sportoefening uitreën sal ‘n boodskap via 

hierdie broadcast uitgestuur word.  So 

verseker ons dat u as ouer dadelik op 

hoogte is van belangrike inligting wat 

uitgestuur word.  Om dit moontlik te maak 

vir u om die Whatsapp Broadcast te ontvang 

moet die selnommer 082 081 9654 op u 

foon gestoor word.  Hierdie nommer sal 

slegs beskikbaar wees om kommunikasie 

met u te deel en vervang nie die lynfunksies 

van die skool of algemene navrae nie. 

6. BETERGOEDES 

Die Beheerliggaam het besluit dat ons 

gedurig oop moet wees vir verbetering. Om 

die rede het ons besluit om ŉ e-pos spesifiek 

vir hierdie doel te skep. Hierdie is egter nie 

ŉ e-pos om klagtes te hanteer nie. Indien u 

klagtes het, word die lynfunksie van die 

skool steeds gebruik. Die e-posadres is 

betergoedes@laerskoolgoedehoop.co.za. 

Maak gerus van die diens gebruik. Ons almal 

weet, twee koppe is beter as een.   

7. SKAAK 

Proewe:  

(Slegs vir spelers wie reeds kan skaak 

speel). In die vorige omsendbrief is melding 

gemaak van die proewe, let asseblief daarop 

dat die datum verander na 26 Maart vanaf 

14:00 tot ongeveer 17:30 in die saal. Die 

proewe is met die oog op die Super 12 

Skaaktoernooi wat moontlik in Mei 

plaasvind. ŉ Junior- en ŉ seniorskaakspan 

word na die proewe saamgestel. Alle 

belangstellende Graad 1 tot 7 kinders wie 

aan die proewe wil deelneem kan vanaf        

8 Maart ŉ inskrywingsvorm by die volgende 

personeel afhaal: Juffrou Carin Baard (K26) 

vir Graad 4 tot 7 en Juffrou Marie-Louise 

Keyser (T6-Bytjieklas) vir Graad 1 tot 3.   

Skaakoefening: 

Ons is bewus daarvan dat ander 

sportaktiwiteite gedurende dieselfde tye as 

skaak oefentye plaasvind. Ons kan nie 

daaraan verander nie.  

Oefentye vind soos volg plaas:  

(Verskil van vorige omsendbrief).  

Dag Grade Tye  

Maandae Gr 1-7 13:30 – 14:30 K26 

Donderdae Gr 1-7 13:30 – 14:30 K26 

 

Skaakspelers kan oefening bywoon wanneer 

dit vir hulle moontlik is. Beginners sal eers 

in die tweede kwartaal begin. Verdere 

reëlings word later vir beginners deurgegee.  

8. GEDAGTE VIR DIE WEEK 

Ware gebed is eenvoudig en opreg. 

ŉ Pa is blyer oor die volmaakte spraak van 

sy eie kindjie wanneer hy die eerste maal 

begin praat as met die welsprekendheid van 

die mees gevierde spreker op aarde. Net so 

seker is ons hemelse Vader oneindig meer 

bly waar die gebroke taal van ŉ opregte hart 

wat bedroef en opreg stotter; meer so as ŉ 

fyn beredeneerde, uitgewerkte, metodiese 

petisie. Hy verag die een en het genade vir 

die ander. 

 -Groete  (Positief / Dinamies) 
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