
 

 
 UITGAWE 16           11 JUNIE 2021 

Ek bedank graag ons leerders, personeel en 

ouers vir ŉ wonderlike verjaarsdag. Ek besef 

elke jaar watter wonderlike voorreg dit is om 

tussen mense te wees wat vir ons lief en 

dierbaar is. Dankie vir al die gelukwense, u 

goeie gesindheid en liefde word opreg 

waardeer. 

1. VERJAARSDAE 
 
Baie geluk aan die volgende leerders wat 
gedurende die week verjaar. Mag julle ‘n 
wonderlike nuwe lewensjaar hê. 
 
11 Jun: André Faber 
  Micqeal Hendriks 
  Ivan Koekemoer 
  Hugh Mclelland 
12 Jun: Josua Jansen 
  Nicole Keyser 
  Carmen Morgan 
  Nicole van Tonder 
14 Jun: Stiaan Booyens 
  Làmoné Visagie 
15 Jun: Anike de Beer 
  Rayner Nieuwoudt 
  Jacques van Meyeren 
16 Jun: Kamohelo Mosehle 
  Euné Toerien 
17 Jun: Juliun Roux 

  Xantê Vosloo 
 

2. GRAAD 0/00/000  

Nuus uit Goegieland.  

Die winter is met mening hier! Hou siek 

maats tuis en hou maats wat skool toe kom 

warm asseblief. In die koue raak die kinders 

hongerder as gewoonlik, maak asseblief 

seker dat daar genoeg kossies in die 

kosblikkies is.  

Onthou ons Opedag op Vrydag 25 Junie! 

Groete uit Goegieland.     

3. DERDE VLAAG – COVID-19 

Met die styging van die gevalle wat die 9 000 

perk per dag in hierdie week oorgesteek het, 

is Suid-Afrika tegnies in die derde vlaag. Ons 

almal is bewus van gevalle van mense wat 

positief toets. Wanneer ŉ persoon positief 

getoets het, is daar altyd ŉ eerste kontak 

wat geïsoleer moet word, hierdie het ŉ effek 

op ander mense verder van die kontakpunt. 

Huidige navorsing bewys dat die meeste 

infeksies oor naweke geskied. Alhoewel ons 

as skool nie vir ouers kan voorskryf wat om 

in hul vrye tyd te doen nie, vra ons beleefd 

dat u versigtig sal wees in u beweging oor 

naweke. U en u kinders se gesondheid lê 

ons baie na aan die hart en dit is vir ons 

belangrik dat ons mense veilig moet wees. 

Mag u en u gesin veilig en gesond wees. 

4. EKSAMEN 

Die eksamen is op ons en begin op 

Maandag, 14 Junie. Ons vra dat u as ouers 

en kinders erns sal maak met die eksamen. 

Maak asseblief seker dat elke kind deeglik 

voorbereid is. Onthou asseblief dat die skool 

gedurende die eksamen om 13:00 sluit. Aan 

die einde van die eksamen is daar nog twee 

weke tot en met die einde van die kwartaal. 

Hierdie tyd is nie vermorste tyd nie, ons 



gaan normaal voort met skool. Daar sal in 

die klasse gewerk word. Werk behandel in 

hierdie tyd word gebruik vir die volgende 

assesserings.  

Eksamenrooster Junie 2021 
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14-Jun Ma 2e Afr Taal & Spel    
(Gr 4-7) 

15-Jun Di 2e SW- Geo (Gr 4-7) 

17-Jun Do 2e Eng Lang & 
Spelling (Gr 4-7) 

18-Jun Vr 2e Wisk (Gr 4-7) 

21-Jun Ma 1e KK (Gr 7) 

21-Jun Ma 2e NW (Gr 4-7) 

22-Jun Di 1e Afr Begripstoets  
(Gr 4-7) 

22-Jun Di 2e LV – PO (Gr 4-7) 

23-Jun Wo 1e Teg (Gr 7) 

23-Jun Wo 2e Eng 
Comprehension  
(Gr 4-7) 

24-Jun Do 2e SW – Gesk            
(Gr 4-7) 

25-Jun Vr 1e EBW (Gr 7) 

 

5. VERKEER 

Om verkeer te vergemaklik gaan ons die hek 

by die krieketnette in die middae beskikbaar 

stel vir die gebruik van die Graad 2- en 

Graad 3-leerders. Ouers van hierdie leerders 

kan hul kinders by die hek afhaal in die 

middae. Hopelik sal hierdie verandering 

verkeer vergemaklik. Ons vra egter steeds 

dat u geduldig sal wees en mekaar 

geleentheid sal gee om te beweeg in die 

verkeer. Baie dankie aan Mnr. Kosie van der 

Merwe wat ons gehelp het om die grondpad 

mooi netjies gelyk te maak sodat die 

voertuie met gemak daar kan beweeg. 

 

 

6. SKAAK 

Daar is geen skaakoefening by Juffrou Carin 

of Juffrou Marie-Louise gedurende die 

eksamentyd nie.  

7. KUNSKLASSE 

Daar sal geen kunsklasse gedurende die 

eksamentyd wees nie. Klasse word op        

28 Junie hervat. 

8. KLEREBANK  

Ons klerebank het ‘n tekort aan warm klere 

vir die leerlinge. Indien u enige skoolklere 

het wat te klein geword het, sal dit opreg 

waardeer word as u dit by die kantoor kan 

kom aflaai.  

9. GEDAGTE VIR DIE WEEK  

Voor die dood van Napoleon Bonaparte het 

hy  gesê:” Ek sterf voor my tyd en my 

liggaam sal aan die aarde teruggegee word 

om vir die wurms kos te wees. Dit is die lot 

wat op die groot Napoleon wag.” 

In teenstelling hiermee is die woorde van 

Job:” Ek weet dat my Verlosser leef, 

uiteindelik sal Hy op die aarde triomfeer! Ek 

sal Hom sien, met my eie oë sal ek hom sien, 

Hom en niemand anders nie. EK smag 

daarna met my hele lewe” (Job 19:25,27) 

Paulus skryf ook in Filippense 3:10. ”Al wat 

ek wens, is om Christus te ken, die krag van 

sy opstanding te ondervind en deel te hê 

aan sy lyding deur aan Hom gelyk te word 

in sy dood, in die verwagting dat ek self deel 

sal hê aan die opstanding uit die dood.” 

Wat is u wens? 

 -Groete  (Positief / Dinamies) 
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