
 

 
              18 JUNIE 2021 

Geagte Ouers en Voogde 

Omsendbrief 17 van 2021 

Hiermee wens ons die volgende inligting 

onder u aandag te bring.  

1. COVID-19  

U is bewus van die President se 

aankondiging Dinsdagaand wat ons land 

weer op Vlak 3 inperking plaas. Hierdie plaas 

sekere beperkings op verskillende sektore 

maar daar is egter nie veel verandering in 

ons doen en late by die skool nie. Neem 

asseblief kennis dat die isolasietydperk vir 

eerste kontak persone sowel as mense wat 

positief getoets het vir COVID, 10 dae is. 

Wees veilig en pas uself en u gesin mooi op. 

2. VERJAARSDAE 
 
Baie geluk aan die volgende leerders wat 
gedurende die week verjaar. Mag julle ‘n 
wonderlike nuwe lewensjaar hê. 
 
18 Jun: Le-Roy Bruyns 
   Ryan Erwee 
   Adriaan Nortje 
   Kaydan van Rooyen 
19 Jun: Leané van der Merwe 

20 Jun: Hannes Bothma 
22 Jun: Esmè Agenbag 
   Hennali Koekemoer 
   Matthys Loubser 
   Janco van den Heever 
23 Jun: Bergardus Jordaan 
   Alexander Schnuir 
   Minette van den Berg 
   Vrené van der Westhuizen 

   Elana Venter 
24 Jun: Dewald Ackerman 
   Mieke Bam 

 

3. GRAAD 0/00/000  

Nuus uit Goegieland.  

Ouers, ons vra dat alle inskrywingsvorms vir 

2022 asseblief Maandag by die skool moet 

wees.  

Onthou ook van ons Opedag Vrydag,          

25 Junie tussen 15:00 en 18:00. Dit is vanaf 

Graad 000 tot en met Graad 1.  

Bly asseblief veilig.  

Groete uit Goegieland.     

4. EKSAMEN 

Die eerste week van die eksamen is verby 

en ons is dankbaar ons kon die eerste 

vraestelle afhandel. Indien ŉ leerder 

afwesig is as gevolg van isolasie sal die 

leerder afwesig ontvang. Dit beteken dat u 

kind se finale punt bereken gaan word uit 

die assesserings wat reeds voltooi is. 

5. 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.  

6. GEDAGTE VIR DIE WEEK  

“Ek glo die Skepper verwag nooit meer van 

ons waartoe die gawes wat Hy aan geskenk 



het ons in staat stel om te doen nie. Al wat 

Hy ons vra, is die bereidheid om gebruik te 

word, om deur sy geesdrif vir die Skone en 

die Ware aan die brand gesteek te word 

sodat ons soos fakkels van lig en kennis die 

onbekende kan ingaan met die uitnodiging 

aan ander om hulle lig by ons s’n te kom 

aansteek. God vra ons slegs die fakkel – die 

olie vir die lig sal Hy self voorsien.”  

Gerhard Bukes 

 -Groete  (Positief / Dinamies) 
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