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Liewe Ouers                                                                              3 September 2020 

 

 
RUGBY EN NETBAL BALLE 

 

  

 

 

 

 

 

Die bostaande balle is te koop by die skool 

@R200/elk. 

Daar is nog net ‘n paar oor, dus sal die eerste gelde wat ons ontvang die balle kan 

kry.  

Rugby Nr. 3 en 4 

Netbal Nr. 4 en 5 

 

Hier is nog net ‘n paar van hulle oor!!!! 

 
KLAVIERSTEMMER 

Indien daar enige ouers is wat dalk hul privaat klavier by die huis wil laat stem, kan u 

vir Gerda skakel by die volgende nommer:  074 703 1133 

Die Klavierstemmers uit die Kaap sal die 6de en 7de Oktober hier op Vredendal 

wees. 
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LENTE PRETLOOP 

Alle Grade van die heel kleintjies tot die Gr 7’s, hou môre ‘n Lente pretloop tydens 

skooltyd.  Daar sal ‘n snoepie wees met heerlike eetgoed. Daar is ook pryse vir 

elke klas vir die bes geklede Mnr en Mej Lente.  

 

TOETSREEKS 

Dinsdag 15 Sept.  -  Aardrykskunde 

Woensdag 16 Sept.  -  Geskiedenis 

Donderdag 17 Sept.  -  Wiskunde 

Vrydag 18 Sept.  -  Engels 

Maandag 21 Sept.  -  Natuurwetenskappe 

Dinsdag 22 Sept.  -  Afrikaans 

 

Alle leerwerk is reeds aan die Gr 4 tot Gr 7 leerders gegee. 

 

SKOOLFONDSREKENINGE 

Die rekeninge vir Septembermaand is op die 26ste Augustus 2020, uitgestuur.  

Indien u nie u rekening ontvang nie, kontak asb. die kantoor. Graag wil ons ook 

weer net ‘n versoek rig dat almal sal seker maak dat hul rekeninge op datum 

betaal is.  Alle skoolgelde moet op datum wees teen die einde van November 

2020. 

 

BOODSKAP VANAF DIE SKOOLHOOF 

Ek wil graag ‘n beroep op ons ouers doen om met die kantoor te reël, indien u kind 

se vervoerreëlings verander.  Dit moet asseblief VOOR 12UUR geskied.  Probeer 

asseblief ook om in die oggend nie op die draai van die skool te stop met u voertuig 

nie. 

Ek is bekommerd oor ons kinders se veiligheid as hulle tussen die karre moet 

deurbeweeg.  Maak ook asseblief seker dat u by die opteltye hou in die middae. 

Dankie vir u samewerking in hierdie verband. 

Mag julle ‘n wonderlike naweek hê!!! 

 

 

Vriendelike groete 

 

Cobus Coetzee 

SKOOLHOOF 


