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Liewe Ouers                                                               11 Februarie 2021 

 
OUER INLIGTINGSAANDE 

Baie dankie vir alle ouers wat die inligtingsaande bygewoon het.  Dit is lekker om te 

sien hoe baie ouers steeds betrokke is by hul kinders se opvoeding. 
 
SKOOLFONDSREKENINGE 

Baie dankie vir al die ouers wie se skoolfonds op datum betaal is.  Ons wil graag ‘n 

versoek rig aan die ouers wie se rekeninge steeds agter is, om dit asseblief so 

spoedig moontlik op datum te bring. Graag wil ons julle aanmoedig om betyds 

betalings te maak en nie toe te laat dat u kind(ers) se skoolgelde agterstallig raak 

nie.  Ons gaan die jaar streng optree ten opsigte van agterstallige skool en 

busgelde.   

 

Die ouers wat einde verlede jaar 6 maande of meer se skoolfonds betaal het en dus 

kwalifiseer vir afslag, se rekening sal gekrediteur word met die verskil.  Die tesourier 

sal die korting aan die einde van Februarie inbereken en u sal die afslag sien op 

volgende maand se staat. 

 

VERWYSING OP REKENING 

Elke gesin in die skool het ‘n rekeningnommer op u rekeningstaat gekry.  U moet 

asseblief die rekeningnommer gebruik as „n verwysing wanneer u die 

skoolgelde inbetaal. Nie die kind se naam of van nie. Daar is sommige ouers 

wat slegs “skoolgelde” of selfs “Nouveau” as verwysings gebruik.  

 
I-PADS/TABLETS DATUM 

Let asb. daarop dat die datum vir die opstel van die ipads/tablets die 17de tot 19de 

Februarie 2021 is en dat kinders asb. voor die 17de dus hul ipad/tablet moet hê. 

SLEGS Gr 5 tot 7 leerders mag ipads/tablets saambring skool toe. 

15 Jaar 
1998  -  2013 
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SPEELGOED 

Geen speelgoed mag vanaf die huise saamgebring word skool toe nie. 

 
DINSDAGTOETSE: 

Ons begin ook weer met ons toetse op ‘n Dinsdag in die Senior Fase.  Hiermee volg 

die eerste drie Dinsdae, se rooster: 

 

Dinsdag, 16 Febr. - Afrikaans 

Dinsdag, 23 Febr. - Wiskunde 

Dinsdag, 2 Maart - Engels 

 

 

BUS – VREDENDAL/KLAWER 

Graag wil ons ouers versoek om stiptelik te wees met die optel van hulle kinders. 

Boetes sal gehef word indien u later as die vasgestelde opteltyd u kind kom haal. 

Vredendal  -  17h10 op die laatste. 

Ouers moet asb. nie almal in die bussies klim om hulle kinders af te sien nie.  Die 

busdrywers en klashulpe sal verseker dat hulle almal vasgegordel word.  U 

samewerking in die verband sal waardeer word. 

 
VAKANSIEDATUMS 

Soos almal van julle seker al teen die tyd gesien het, verskil ons datums baie van 

die res van die staatskole.  Ons wil graag voorstel om ons datums soos volg te 

verander, sodat ons saam met die ander skole vakansies het.   

 

Kwartaal 1:  Begin – 1 Febr. tot 9 April 2021 

 

Kwartaal 2:  Begin – 28 April tot 9 Julie 2021 

 

Kwartaal 3:  Begin – 26 Julie tot 1 Oktober 2021 

 

Kwartaal 4:  Begin -  11 Oktober tot 10 Desember 2021 

 

Slegs indien u as ouers ‘n probleem met die bostaande, voorgestelde datums het, 

wil ons u versoek om asseblief teen Maandag, 15 Februarie 2021, die kantoor te 

skakel. 

 



VERJAARSDAE 

Graag wil ons vir Juffrou Pikkie, wat op 14 Februarie,  verjaar baie geluk sê. Ons hoop dit 

gaan ‘n geseënde jaar vir jou wees en dat jy ‘n heerlike Valentynsbederf sal hê. 

 

 

 

 

KALENDERS 

Die pragtige kleurvolle kalenders is te koop 

by die kantoor @ R75/elk.  

Oulike geskenk vir Ouma en Oupa. 

Handig om te hê, aangesien al Nouveau se  

belangrikste datums daarop aangebring is. 

 

 
BOODSKAP VANAF DIE SKOOLHOOF 

Ek wil graag ‘n versoek rig dat ouers asseblief nie voor die skoolhek sal parkeer 

indien u, u kind/ers kom op- of aflaai nie.  Ouers moet asseblief ook nie op die 

geteerde deel voor die skool parkeer nie, aangesien dit is waar die bussies en ander 

voertuie moet in- en uitry. 

Baie dankie vir alle ouers se samewerking in hierdie verband. 

Mag u ‘n wonderlike naweek hê. 

 

Vriendelike groete 

Cobus Coetzee 

SKOOLHOOF 


