
 

 

     

    

  

 

ADVERTENSIEKOSTE 

Die Fin-kom het die volgende pryse deur-

gegee vir die plasing van advertensies in 

die omsendbrief of verspreiding van pam-

flette. 

1. Eenmalige advertensie in  Omsendbrief      

= R200 

2. Maandelikse advertensie in                 

Omsendbrief = R 600 

3. Verspreiding van pamflette =  R 700 
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 RUGBY 

Al die 0/9, 

0/10, 0/11, 

0/13B en 

0/13A speel 

komende 

Dinsdag 28 

Mei 2019 rugbywedstryde op  ons 

skool se veld. Baie sterkte aan elke 

speller en afrigter. Die 0/13 rug-

byspelers oefen vanmiddag vanaf 

14:00 - 15:00 weens die eksamen. 
NETBAL 

Ons speel môre ons laaste 

wedstryd by Laerskool             

Riviera. Net die 0/10 - 0/13 A spanne 

speel. Die bus vertrek al om 13:15 en sal 

teen 15:30 terug wees. Dankie vir die 

ondersteuning deur die seisoen. 

Al die netbalklere moet asseblief teen 

Vrydag by juf. Du Plessis ingehandig 

word in ‘n sakkie met die leerder se 

naam op. 

Opregte dank ook aan die ouers wat vir 

elke netbalspan waterbottels geskenk 

het. Julle is tops! 
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BULLETJIE RUGBY 

Die Bulletjies oefen 

vandag en Don-

derdagmiddag normale 

tye (16:30 - 17:30). 

DREAM BIG 

Alle boekies of R200’e moet ingegee 

word by voogonderwysers. Daar is nog 

baie boekies uitstaande.  

Onthou dis jul laaste kans vir groot 

pryse. 

MINI NETBAL 
 
Baie dankie vir elke dogter en ouer se 

bydrae tot die sukses van ons Kermis. 

Julle het voorwaar Pieries se naam 

hoog gehou. 

Ons sluit die netbal seisoen af Dinsdag 

middag met n lekker piekniek. 

Bring jou kombers en piekniekmandjie. 

Tyd: half twee tot half drie op die gras 

netbalbane (0/6 tot 0/9) 



 

 brood; 1x ½ dosyn eiers en 2L 
melk. Hierdie kan in die                    
personeelkombuis afgelewer 
word.  

3.  Skenking van kos vir die                            
voedings-kombuis:  

Gr. RR en R: Enige stysel; rys, pap, 
meel, pasta, ens. 
Gr.   1 en 2: Enige vleiserigheid; tuna, 
visblikkies, soya maalvleis, ens. 
Gr. 3 en 4: Blikkieskos; groentes, bone 
Gr. 5: Tee, koffie, sop, suiker, ens. 
Gr. 6: Seep, tandepaste, ens. 
Gr. 7: Enige vars produkte; melk, 
brood, groente, vrugte, ens. 

VOEDING!! 

Die behoefte vir voeding 
raak al hoe meer. Dankie 
aan diegene wat alreeds 
hulp aangebied het. 
Ons voedingsprojek is in 
drie dele verdeel. 

1. Toebroodjies: Enige ekstra 
broodjies vir pouses sal waardeer 
word. Stuur asseblief na Me. van 
Rooyen se klas. Ons vra GROOT 
ASSEBLIEF ondersteun die projek en 
stuur ‘n pakkie toebroodjies. 

2. Neem ‘n gesin aan: Met hierdie 
projek vra ons vir ‘n skenking weekliks 
op     Dins- en Donderdae van 1x 

skrifte mag geen kind vroeër af-

gehaal word, of slegs skryfsessies  

opdaag nie. Indien u wel buite 

hierdie voorskrifte wil optree be-

nodig die skool ‘n skriftelike brief 

van die department waarin toestem-

ming gegee word.  

Daar is leerders wat nog agter-

stallige assesserings moet inhaal ge-

durende die eksamen, dus druk ons 

op u hart dat u kind te alle tye by die 

skool moet wees.  

SKAAK 

Skaakafrigting sal  eers weer volgende kwartaal voortgaan op 

Maandae van 14:00 - 15:00 in die media. 

SKOOLURE 

Ons bring dit onder u aandag dat 

GEEN leerder vroeër afgehaal  

mag word by die skool of LATER 

skooltoe mag kom nie.  

Die leerders skryf nie altyd op 

dieselfde tyd nie, dus moet 

asseblief nie dokter’s afsprake / 

enige ander afsprake maak in 

skooltyd nie. Geen hoërskool-

leerders mag leerders kom uit-

teken nie.  

Volgens  Departementele voor-

VERLORE KLERE 

Leerders word 

aangemoedig 

om te gaan kyk 

in die verlore  

klerekas by Juf. 

Van Vollenho-

ven se klas of 

hul verlore klere nie daar is nie.   

 

 

25 Mei ’19 

2019 se Kermis was beslis een vir 

die boeke!!! Duisende dankies vir 

ieder en elk se hulp. Elke leerder, 

onderwyser en ouer. Julle was 

TOPS!!  

Dankie ook aan ons Hemelse Vader 

vir Sy seën die naweek.  

“Pieries stap nie wanneer hulle 

moeg word nie….Ons stap wan-

neer ons klaar is”. 

Onthou asseblief om die laaste  

kermislyste en gelde die week in te 

 betaal. 

 

KLEREBANK  

Ons benodig dringend  sweetpakke en truie 
veral vir groottes 9jaar + vir die klerebank. 
Indien u skoolsweetpakke of -truie het wat 
nie gebruik word nie, vra ons u om dit 
asseblief vir die klerebank te skenk. 
Ons waardeer u bereidwilligheid om al die 
Pieries dié winter warm te hou. 

Ons doen ook weer ‘n beroep op die ouers 
om asseblief  u kind aan te moedig om hul 

klere op te pas.   

PIERIE WINTER BONANZA  

KOMPETISIE 

 Daar is groot pryse op die spel vir die 

leerder wat die meeste boekies                     

verkoop.  

1 ste prys - R500 

2 de prys - R250 

3de prys - R100 

Sluitingsdatum is 31 Mei 2019 en die 

trekking sal op 10 Junie 2019 tydens 

die saalopening geskied. 

Kermis  


